Noviny Vacenovské farnosti

Dobrý den milí farníci
Hromnice je lidový název pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) Tento svátek připomíná
událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše čtyřicet dní po jeho narození do jeruzalémského
chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec aprorok Simeon nazval „světlem k
osvícení národů“. Tento svátek je proto dnes doprovázen i žehnáním svící. Lidový název
„hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se rozsvěcely při modlitbě v „temných
chvílích života“, např. i při bouřce...

Ježíš spojuje lidi a generace
Evangelista Lukáš vypráví, že Maria a Josef přinesli malého Ježíše do Jeruzalémského chrámu,
aby ho odevzdali - obětovali Bohu. Stařec Simeon a prorokyně Anna, vedeni Duchem svatým,
jim vyšli vstříc a rozpoznali v Ježíši Mesiáše. Simeon jej vzal do náručí a děkoval Bohu za to, že
konečně „spatřil“ světlo spásy. Anna, navzdory pokročilému věku, našla nové síly a vyprávěla
všem o tomto Dítěti.
Je to krásný obraz: dvojice mladých rodičů a dva staří lidé, které spojil Ježíš. Ježíš skutečně lidi
přivádí k setkání a spojuje generace! On je nevyčerpatelným zdrojem lásky, která přemáhá
každou uzavřenost, každou osamělost a každý smutek.

Na úvod si připomeňme svátky a památky v měsíci únoru.
2. 2.
Svátek Uvedení Páně do chrámu
6.2.
Památka sv. Petra Křtitele, Pavla Mikiho a druhů, františkánsk. a jezuitských
mučedníků
10.2.
Památka sv. Scholastiky, benediktinky
22.2.
Svátek stolce sv. Petra
O čem se již psalo v minulých únorových novinách.
 svátku Uvedení Páně do chrámu aneb na Hromnice o hodinu více
 zvycích a tradici, které se vztahují k Hromnicím
 popeleční středě - (den přísného půstu)
 svátku Stolce sv. Petra

Takže letos začneme trochu jinak,….třeba básní o letošním únoru.
• Pro pivo jen do láhve PET, hospody nesmí
• V únoru zima nekončí, led se jen tak
zlenivět!
neztenčí,
• Pro ně dobrá každá kačka, podnikání není
• jen otužilci, ti se mají, vody teď si užívají.
hračka!
• Oblékni kabát, teplou šálu, nesmutni bez
• Na svatého Matěje, pije skřivan z koleje,
města bálu,
• brzy bude všem zas hej, proto teď už
• i doma hoď se do gala, kam kravata se
nezoufej!
schovala?
• Krásný únor, čtenáři milý, přeji hodně
• Běžkaři mají naději, že uvíznou v závěji,
zdraví, síly.
• k obloze víc vzhlížej, vločky nepřehlížej.
• Ať čteš noviny s radostí, vždy bez stresu a
• Sněží, mrzne zas, je masopustu čas,
starostí.
• letos se ho vzdáme, ať covid nemáme.

Okénko do historie farnosti
Dnes budeme pokračovat výpisky z pamětní knihy zapsanými p. farářem Aloisem Tkadlečkem.
Kostel v Miloticích byl pak
z venku krásně omítnut, dána
nová střecha, fara uvnitř i
z venku pěkně obnovena. Vše to
s velkým nákladem, na který i
Vacenovice
svým
podílem
přispívaly. Na vnitřní obnovu
kostela v Miloticích již nedošlo
pro obtíže válečné. Na tuto
opravu žádal konkurenční kostelní výbor v Miloticích ještě 50 000 Kč.
Tento obnos ještě občané ve Vacenovicích obětavě mezi sebou
vybrali a pak byly Vacenovice dnem 1.července 1947 vyfařeny. P. Alois
Tkadleček byl jmenován administrátorem fary ve Vacenovicích.
Několik údajů k vybavení našeho kostela:
Křížovou cestu do kostela daroval František Chytil. Stála 7 000 Kč. Maloval ak. malíř z Mor.
Ostravy. Posvěcena 24.srpna 1930 vldp. Marianem Wilhelmem, kvardiánem v Uh. Hradišti. Okna
v chrámě byla malována od firmy Otmar Vačkář z Brna r. 1940. Větší stálo 3 000 Kč. Jsou
věnována zemřelým, jak je dole na každém uvedeno. Celkový náklad 29 730 Kč. Velkou
Korouhev na průvody při Vzkříšení a o Božím Těle věnovali železničáři z Vacenovic nákladem
14 000 Kč. Čtyři svítilny na žerdích k průvodům věnovali horníci z Vacenovic za 6 360 Kč. Sochy
sv. Terezičky (z Pelhřimova – 2 000 Kč) a sochy sv. Petra a Pavla (od Nedomové po 2 000 Kč)
všechny z lipového dřeva vyřezávané, daroval Jan Ingr na památku své + dcery Anděly Ingrové.
Lampu na věčné světlo daroval mlynář Vaňhara z Ratíškovic. Sochu sv. Václava (nad vchodem
do kostela) z pískovce daroval mlynář Karel Doležal z Vacenovic (na Růdniku). Zlacený elektrický
lustr koupila skupina Všeodborového Sdružení křesť. dělnictva z Vacenovic. Souprava
s dalmatikami byla koupena od firmy Werner v Brně za 12 000 Kč v roce 1948. Darovali na ni:
Bernardina Macková 5 000 Kč, obchodník Fišman 3 000 Kč, mlynář Krakovič 3 000 Kč. Baldachýn
byl koupen v roce 1931 a darován od manželů Mikulčíkových. Bílý pluviál byl darován od JUDr.
Ladislava Seilerna z Milotic. Nynější varhany byly za 5 000 Kč koupeny jako starší z kostela
v Kyjově. Dlažbu okolo kostela a k faře darovali občané z Vacenovic tím, že když byly dlážděny
ulice ve Vaceno - vicích, vozili svými potahy zdarma materiál a obnos připadající na dovoz,
darovali na vydláždění u kostela. V kostele bylo v létě horko. Zaměstnanci z Metanu koupili do
kostela ventilátory poháněné motorky. První malbu v kostele prováděl malíř Sychra z Kyjova,
podle návrhu mistra Jano Köhlera. Druhou malbu v kostele provedl malíř Václav Krupanský
z Rohatce. I ta ale brzy velmi sešla (hlavně výpary v zimě) a proto ji týž malíř opravil a kostelní
zdi očistil v červenci roku 1948. Moderní uzavřenou zpovědnici z tvrdého dřeva zhotovil stolář
Dostál z Vacenovic v r. 1937. Stála 2 000 Kč a darovala ji vdova po mlynáři Dobšovi, rodáka
z Vacenovic na památku svého manžela, jenž v tom roce zahynul při motocyklovém neštěstí u
Bzence. Socha do Božího hrobu byla koupena v roce 1947 od Wernera z Brna. V tom roce se
poprvé konaly v kostele obřady sv. týdne a průvod Vzkříšení, také průvod Božího Těla, ještě
před vyfařením, které se stalo až 1.července 1947.

Primice Bedřicha Prese
R. 1936 dne 13.července slavil ve zdejším chrámu Páně svou první mši sv. dp. Bedřich Přes, rodák
z Vacenovic. Narozen 8.5.1910 ve Vacenovicích, kde vychodil též obecnou školu. Po studiích
gymnazijních v Kyjově, vstoupil do bohosloví v Olomouci. Na kněze byl vysvěcen 5.července
1936 ThDr. Leopoldem Prečanem, arcibiskupem Olomouckým. První mši sv. dp. novosvěcenec
obětoval v kostele, poněvadž bylo deštivé počasí. Slavnostní kázání měl P. Antonín Šuránek,
spirituál Kněžského semináře v Olomouci. Pokud paměť zdejších lidí potvrzuje, dp. Bedřich Přes,
jest druhým knězem, kterého Vacenovice dali Církvi svaté. Prvním byl dp. František Výlet z č.23.,
který zemřel jako farář v Paršovicích u Hranic a na tamním hřbitově odpočívá. Dodnes jej farníci
v Paršovicích vděčně vzpomínají.

Vyloupení svatostánku
Mezi smutné události, které se černým písmem zapisují do knihy lidské paměti, patří noc z 5. na
6. ledna r.1945, kdy neznámí pachatelé otevřeli paklíčem hlavní dveře kostela i dveře zasklené a
vykradli ze svatostánku slohovou pozlacenou monstranci i Nejsvětější Svátosti Oltářní a ze
slohového ciboria uloupili víčko. Píši zde „vykradli“, poněvadž zámek u svatostánku byl pokažen
a nefungoval. Dvířka byla pouze přivřená a před nimi postavena kanonická tabulka. Pachatelé
pravděpodobně tuto okolnost vypozorovali a zvláště to, že byla ponechána přes noc
monstrance ve svatostánku. Krádež zjistil na sv. Tří králů ráno při mši sv. dp. Tkadleček, když
otevřel svatostánek před sv. přijímáním. Pachatelé tohoto zločinu vypátráni nebyli. R. 1948
svatostánek opatřen pancéřovou vložkou od firmy J.Vávra v Náchodě v ceně 2 240 Kč.

Návrat zvonu sv. Leonarda
V době okupace naší vlasti Němci a za války v letech 1940–1945 byly naše kostely v r. 1942
okradeny o své zvony, aby jejich materiálu bylo použito k válečným účelům. Když byl ve
Vacenovicích postaven kostel, byl přenesen na věž kostelní zvon „sv. Florian“ ze staré zvonice.
Dle dochovaných soupisů zvonů farnosti milotické z r. 1915 byl na zvonici ve Vacenovicích zvon
z r. 1854. Asi v letech 1908 nebo 1909 pukl. Byl patrně přelit a na staré zvonici zavěšen zvon nový
zvaný sv. Florián o váze 70kg. Týž měl nápis: Živé volám, mrtvé oplakávám, blesky lámu. Tento
zvon byl v březnu r. 1942 i s druhým zvonem „sv. Leonard“ sejmut a oba odvezeny do Prahy.
Zvon „sv. Leonarda“ zařazen do skupiny B mezi zvony památkově chráněné. Přičiněním našich
dobrých lidí jednak na Památkovém úřadě v Praze i v samotné sběrně zvonů v Praze na
Maninách s odvozem památných zvonů do huti v Hamburku bylo odkládáno, což se protáhlo až
do 8.května 1945, kdy Německo kapitulovalo. Potom byly tyto zvony postupně vráceny do svých
kostelů, pokud to bylo možno zjistit. Tak byl zachráněn i větší zvon „ sv. Leonarda“ a do
Vacenovic vrácen, zatím co jeho druh „ sv. Florián“ padl jako oběť války. Zvon byl znovu slavně
na věž zavěšen v neděli 16.září 1945. Váží 270 kg a pochází z kláštera františkánského ve Skalici.
Nese na sobě obraz sv. biskupa Leonarda a byl také přelit v Bánské Bystrici. V r.1928 jej klášter
františkánů ve Skalici prodal, poněvadž při pořizování nových zvonů pro tamní kostel
nevyhovoval k novému ladění. Když v r.1942 věž byla zbavena obou zvonů, byl přenesen na ni
malý zvon z márnice váhy asi 30kg, který zrekvírován nebyl. Ulil jej r.1923 Rudolf Manoušek
v Brně nákladem dobrodinců, když byl zřízen nový hřbitov ve Vacenovicích.

Seznamte se, prosím…..
V dnešní rubrice Vás chceme seznámit se Svatým Valentýnem, jehož svátek slavíme 14. února,
kdy byl údajně popraven.
Rok je ovšem nejistý, protože informací o tomto světci se
zachovalo jen velmi málo. Historikové se dokonce přou,
zda byl Valentýn knězem v Římě, nebo biskupem
v Terni. Ať tak či onak, legend o životě patrona
zamilovaných koluje mnoho a každý si může vybrat tu
svou.
Pro řadu lidí je svatý Valentýn jen dalším uměle
importovaným
svátkem,
který
nemá
se
středoevropskou kulturou nic společného. Nemají tak
docela pravdu, i když srdíčkové šílení má nepochybně
původ za oceánem a pro řadu obchodníků je 14. únor jen
dobrou příležitostí ke zvýšení zisku.
V Čechách se tento den začal slavit teprve po roce 1989, v jiných evropských zemích má ale delší
tradici. V Anglii lidé v minulosti věřili, že právě 14. února si ptáci volí své partnery. Zejména holubi
a holubice, kteří jsou známí tím, že celý život zůstávají v jednom svazku. Ve Skotsku se zase
každoročně pořádá festival, na kterém si mladí lidé losují z klobouku jméno svého protějšku, se
kterým pak musí protančit následující večer. Podle jiného skotského zvyku se zase Valentýnem
nebo Valentýnkou stane první člověk, do kterého dotyčný ten den náhodou narazí na ulici. V Itálii
se na Valentýna konal festival pod širým nebem. Mladí lidé se shromažďovali v parcích,
poslouchali hudbu, četli básně a pak korzovali se svým vyvoleným nebo vyvolenou parkem.
Američané tedy rozhodně nejsou jediní, kteří valentýnským radovánkám propadli. Svatý Valentýn
je dnes celosvětovým fenoménem, ačkoli jen málokdo tuší, kdo to vlastně ve skutečnosti byl.
Život tohoto světce je totiž opředen mnoha legendami a dobrat se k nějakému závěru není vůbec
snadné.
Komercializace svátku svatého Valentýna v dnešní podobě začala v 19. století. Američanka Esther
Howlandová z Worcesteru v Massachusetts začala roku 1847 vydávat a prodávat předtištěné
karty. Inspirovala ji k tomu anglická Valentýnka, kterou předtím sama dostala. Na svém nápadu
nejen pohádkově zbohatla, ale zasloužila se také o popularizaci tohoto světce a jeho svátku, takže
den svatého Valentýna je dnes v anglosaských zemích jedním z nejznámějších a nejvíce obchodně
využívaných svátků, hned po Vánocích a Dnu díkůvzdání.
Existují dvě hlavní pověsti. Podle první byl Valentýn velmi ctnostný, počestný a moudrý mnich,
který žil ve starém Římě. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař, který si ho povolal k sobě
do paláce. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k jeho vědomostem. Posteskl si jen, že se Valentýn
nemůže stát jeho přítelem, protože věří „těm pověrám“, kterými myslel křesťanství. Valentýn se
ovšem ohradil a za bláhového označil císaře. Ten proto nakázal městskému prefektu Astoriovi,
aby na vzpurného mnicha dohlížel. Valentýn se tedy dostal k prefektovi domů, kde se setkal s
jeho krásnou, ale nevidomou dcerou. Astorius ho přitom požádal, zda by se nemohl za dceřin

zrak pomodlit, když je jeho víra tak mocná. Valentýn to z lásky k mladé dívce udělal a zázrak se
opravdu stal – zrak se jí vrátil. Zpráva o této události se velmi rychle rozšířila a brzy si o ní povídal
celý Řím. Pohané ovšem odmítli na zázrak uvěřit, vtrhli do prefektova domu, Valentýna zajali a za
městem popravili.
Druhá legenda vypráví o tom, jak svatý Valentýn porušil císařský zákaz a oddával římské vojáky.
Císař Claudius II. (historicky doložený vládce, známý také jako Claudius Gothicus) byl totiž velkým
válečníkem a velmi mu záleželo na síle jeho vojska. Vojákům proto zakázal ženit se a zakládat
rodiny. Obával se totiž, že ženatí válečníci se budou chtít usadit a odmítnou jít do boje. Valentýn,
který byl knězem, se však nebál toto nařízení porušit a tajně oddával zamilované páry. Jednou byl
ovšem u obřadu přistižen a skončil v žaláři. Pověst vypráví, že u dveří jeho cely se pak začaly
objevovat drobné dárky a přáníčka od těch, které oddal. Byly to důkazy víry v sílu lásky.
Žalářníkova dcera si navíc vymohla na otci, že uvězněného kněze navštíví. Ten se do ní zamiloval
a v den popravy, 14. února, jí zanechal dopis nadepsaný „Od tvého Valentýna“.
V obou verzích legendy byl sv. Valentin původem urozený Říman. Podle další byl roku 203 zvolen
biskupem v Terni. Po několika letech jej pozval rétor Kratón do Říma, aby léčil jeho syna. Valentin
se za chlapce modlil, až jej Bůh vyslyšel a syna zázračně uzdravil. Proto se Kratón se svou
domácností, svými 3 žáky, urozenými to Athéňany, a synem městského prefekta nechal od
Valentina pokřtít. Římští senátoři za to Valentina obvinili z nekalých praktik a na prefektův rozkaz
byl uvržen do žaláře. Na to byl jedné noci sťat. Tři jeho bývalí žáci, Prokulus, Efébus a Apollónius,
přenesli jeho tělo na pohřebiště při Via Flaminia nedaleko Terni; odtud byly ostatky přemístěny a
s tumbou vyzdviženy na oltář pozdějšího kostela sv. Valentina v Terni.
Obě pověsti odkazují do doby
kolem
roku
269
našeho
letopočtu, vznikly ale až
mnohem později. Jedna z nich
se objevila někdy na přelomu 6.
a 7. století ve spisu s názvem
Acta svatého Valentýna.V 8.
století ji pak anglosaský
benediktinský mnich Beda
Venerabilis (Beda Ctihodný,
Svatý) doplnil o druhou a obě
zahrnul
do
svého
díla
Martyrologium
Venerabilis
(Životopisy světců).
Kolem roku 1260 sepsal italský
dominikánský mnich, pozdější
janovský arcibiskup Jakub de
Voragine, jednu z nejčtenějších
Bazilika sv.Valentina v Terni
knih středověku – Zlatou
legendu (Legenda Aurea). Ta obsahovala i velmi stručný životopis svatého Valentýna, podle
kterého měl tento mučedník v roce 280 odmítnout před císařem Claudiem popřít Krista, a byl
proto odsouzen k trestu smrti. Ještě předtím, než byl setnut, měl dceři žalářníka navrátit zrak i

sluch. Není zde však ani zmínka o tom, že by se do dívky zamiloval, natož jí cokoli psal.
Smyšlená a nepravděpodobná je podle moderních historiků i Butlerova teorie, podle níž svátek
svatého Valentýna navázal na římské Lupercalie, slavené 15. února. Během tohoto svátku údajně
v ulicích Říma běhali nazí muži a mrskali ženy důtkami, aby jim přinesly plodnost. Podle jiné verze
si tento den muži a ženy napsali jména na kartičky, které pak losovali a tvořili s jejich pomocí
náhodné milenecké dvojice pro erotické hrátky.
Kdy a kde se narodil, není známo. Bývá dnes nejčastěji ztotožňován se dvěma osobami – římským
knězem a biskupem z Terni. Oba podle pověsti zemřeli kolem roku 269 za vlády císaře Claudia II.
(213/214–270) nebo Aureliana (214–275).
Z jakého důvodu byl prohlášen za svatého, také není jasné. Podle papeže Gelasia I., který roku
496 stanovil jeho uctívání na 14. února, „zná jeho činy pouze Bůh“. Patronem zamilovaných se stal
roku 1383 díky britskému básníkovi Geoffrey Chaucerovi a první historicky doloženou Valentýnku
poslal francouzský vévoda Karel Orleánský roku 1415 z londýnského Toweru. Ostatky sv. Valetina
v římském chrámu
Jaká je tedy pravda o životě a skutcích svatého Valentýna?
Podle katolické encyklopedie byl svatý Valentýn, který
zemřel mučednickou smrtí 14. února, pravděpodobně
jednou ze dvou osob, žijících ve druhé polovině 3. století,
za vlády císaře Claudia II. Mohl to být buď kněz v Římě
nebo biskup v Interamně (dnešní Terni). Neví se přitom
ani, čím si přesně vysloužil své mučednictví. Když roku 496
papež Gelasius I. poprvé stanovil uctívání svatého
Valentýna k datu 14. února, řekl o něm, že patří mezi ty,
„jejichž jména jsou právem uctívána, ale jejichž činy zná
pouze Bůh“. Není známé místo ani datum jeho narození a
jeho jméno se nevyskytuje v nejstarším seznamu římských mučedníků, sestaveném roku 354.
Dokonce není známý ani přesný rok jeho smrti. Uvádějí se hned tři možnosti: 269, 270 a 273.
Ztotožnit ho s konkrétní osobou je proto velmi problematické, navíc situaci komplikuje
skutečnost, že jméno Valentýn (Valentinus), odvozené od slova valens – silný, zdravím kypící, bylo
v pozdním starověku velmi oblíbené a časté.
Ve středověku byly svatému Valentýnovi zasvěceny hned dva římské kostely. Jedním byl Sancti
Valentini de Balneo Miccine, druhým bazilika Sancti Valentini extra Portam (za branou). Ta byla
původně pohřebním kostelem se sítí katakomb a měla jiné zasvěcení. Později byla ale připojena
ke klášteru San Silvestro in Capite a dochovaný výtah ze ztraceného katalogu římských kostelů ji
dokonce uvádí jako „hospitale S. Valentini extra urbem“ – nemocnici svatého Valentýna za
městem. Právě odtud měly být ve 13. století světcovy ostatky přeneseny do římského kostela
Santa Prassede, následně prastará bazilika zchátrala. V 19. století byly v přilehlých katakombách
nalezeny další kosti připisované svatému Valentýnovi, které papež Řehoř XVI. věnoval do irského
Dublinu – karmelitskému kostelu na Whitefriar Street.
Druhý z mučedníků, biskup z Interamny (Terni), byl údajně popraven z rozkazu císaře Aureliána.
Jeho ostatky mají být uloženy v bazilice svatého Valentýna v Terni.

Uvádí se, že oba muži, kteří se s postavou svatého Valentýna spojují – římský kněz i biskup z Terni
– byli pohřbeni u cesty Via Flaminia vedoucí z Říma, v různých vzdálenostech od města, oba ve
stejný den – 14. února. Katolická církev ale až do roku 1969 formálně uznávala celkem 11 svátků
svatého Valentýna! Kromě 14. února k nim patřily 7. leden, 2. květen, 16. červen, 31. srpen, 2. září,
25. říjen, 1., 3., 11. a 13. listopad a 16. prosinec. Teprve roku 1969 byl svátek po revizi kalendáře,
vydaného na základě druhého vatikánského koncilu, definitivně stanoven na 14. února.
Ani s romantickou láskou nebyl přitom tento den spojován hned od začátku. Poprvé se tak stalo
až ve 14. století v díle Geoffreyho Chaucera Ptačí sněm. Tato báseň byla napsána jako pocta k
zasnoubení patnáctiletého anglického krále Richarda II. s o osm měsíců starší princeznou Annou
Českou, dcerou Karla IV. V této souvislosti je zajímavé, že ačkoliv byl sňatek anglického krále s
českou šlechtičnou uzavřen roku 1383 z politických důvodů, vzplanula prý mezi manželi velká
láska. Podstatnější ovšem je, že to byl právě Geoffrey Chaucer, působící tehdy u dvora jako
diplomat, kdo učinil ze svatého Valentýna patrona zamilovaných. Později totiž vznikl mylný
dojem, že se svatý Valentýn jako zastánce romantické lásky objevoval už dřív a Chaucer jen
navázal na mnohem starší tradici. Tento omyl pak pomohli šířit i někteří angličtí historici v 18.
století, zejména Alban Butler, autor knihy Životy svatých.
Už ve středověku ale získala postava svatého Valentýna jako patrona zamilovaných popularitu.
První historicky doloženou Valentýnku (psaníčko) poslal své ženě roku 1415 mladý francouzský
vévoda Karel Orleánský, který byl zajat v bitvě u Agincourtu a vězněn po mnoho let v londýnském
Toweru. Odtud posílal manželce milostné básně (psané francouzskou lyrickou formou, takzvaným
rondelem), z nichž se přibližně 60 zachovalo a dodnes jsou k vidění mezi královskými listinami v
Britském muzeu. Napsal mimo jiné: „Jesuis desja d’amour tanné, Matres doulce Valentinée“ (Jsem
nemocný láskou, má milovaná Valentýnko).
K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký kostel sv. Valentina ve
Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený pravděpodobně koncem 12. století,
odsvěcený roku 1792 a zbořený při asanaci staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské
pokladnici na Pražském hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak
je relikvie sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.
Svatý Valentýn má ovšem souvislost také s Prahou. Při opravách Vyšehradu roku 2002 byly ve
starém depozitáři Kolegiální kapituly svatého Petra a Pavla nalezeny čtyři barokní relikviáře
(schránky na ostatky), považované původně za ztracené, z nichž jeden v sobě ukrýval cenný
poklad – skoro celou lopatkovou kost svatého Valentýna. Relikviáře pocházely z původní barokní
výzdoby kostela a byly nejspíš odstraněny při regotizaci chrámu v letech 1885 až 1903. Jak se kost
dostala do Čech, není známo. Nelze přitom vyloučit, že ji získal některý z profesionálních
„nákupčích“, které po Evropě rozesílal velký sběratel ostatků císař Karel IV.
Na jeho lopatce byla restaurátory nalezena takzvaná autentika – značka, na které bylo uvedeno
světcovo jméno. Podle odborníků je vyšehradský ostatek asi největší, který se dostal za hranice
Itálie – většinou se totiž v případě relikvií jedná jen o malé úlomky kostí. Otázkou ovšem zůstává,
kterému z možných Valentýnů právě tato lopatka patřila.

I toto je jedna z verzí popravy svatého Valentýna jenž vzdoroval římskému císaři Claudiusovi.

Longinovo kopí
Propůjčuje majiteli neomezenou
moc? Malý zdobený hrot temně
šedé barvy, zčásti krytý zlatou
pochvou, o celkové délce asi 50
centimetrů je nazýván kopím
osudu. Právě tento nástroj zpečetil osud Ježíše umírajícího na kříži poté, když jej římský setník
Gaius Gassius Longinus zabodl do Kristovy hrudi. Z těla mučedníka po smrtícím zásahu začne
prýštit krev a voda. Dnešní odborníci tvrdí, že šlo o perikardiální tekutinu, která se za
normálních okolností v malém množství nachází v osrdečníku a usnadňuje pohyby srdce.
Z různých důvodů se však její množství může zmnožit, k čemuž došlo i v tomto případě, kdy se
tekutina v důsledku mučení a následného ukřižování nahromadila i kolem plic. Před 2000 lety
však tyto informace nejsou známy, a tak je voda vytékající z Ježíšova těla považována za zázrak
a Longinovo kopí tím pádem za zázračný artefakt, který vše způsobil. Má skutečně nějakou
zvláštní moc?
Legenda praví, že vzácná relikvie svému vlastníkovi zaručí neomezenou moc, příznivě ovlivní
jeho osud, a možná mu dokonce propůjčí nadpřirozené schopnosti. Vše se ale může změnit
v okamžiku, kdy o kopí dotyčný přijde. Pravdivost legendy má dokládat například osud císaře
Svaté říše římské Karla Velikého (724 – 814), který prý kopí získal a spolu s ním i dar
jasnozřivosti a neporazitelnost v boji. Díky tomu podniká 47 vítězných vojenských tažení.
Rozhodující slovo má kopí také v první křížové výpravě v Antiochii v roce 1098. Boje se vlečou
už osm měsíců a unavené vojsko křížové výpravy stojí proti výrazné početní přesile. Pak ale
jeden z nich nachází svaté kopí pod oltářem chrámu sv. Petra a situace se začne obracet ve
prospěch křižáků, kteří bitvu nakonec vyhrávají. Jde jen o pověsti, nebo může kopí skutečně
vyhrávat války?

Kopí osudu se v roce 1938 zmocňuje německý kancléř Adolf Hitler (1889 – 1945), který nechává
z Rakouska, kde se tou dobou vzácné kopí nachází, a německé části Polska do Německa přivézt
říšský poklad. Od té doby jeho moc skutečně narůstá a brzy si jeho třetí říše podmaní velkou
část Evropy. Lze jeho válečné úspěchy přičítat Longinovu kopí? Někteří mu přičítají i Hitlerův
pád. Poté, co spojenecká vojska proniknou do trezoru s uloženými německými poklady, se
relikvie chopí milovník historie, generál George Smith Patton (1885 – 1945). Ve stejné době prý
Hitler ve svém bunkru páchá sebevraždu. Týden poté přichází kapitulace Německa a válka
končí.
Relikvie je později navrácena zpět do Rakouska, odkud jí Hitler před válkou ukořistil. Existuje ale
konspirační teorie, podle které byla Rakousku předána pouze replika a originál zůstává uložen
v Pentagonu, díky čemuž se z USA po válce stává nejsilnější velmoc světa. V roce 2003 je
rakouské kopí prozkoumáno odborníky, kteří dospějí k závěru, že artefakt pochází ze 7.století a
zřejmě plnil pouze dekorativní funkci. Jeho konstrukce totiž svědčí o nepoužitelnosti v boji. To
znamená, že i kdyby Američané do Rakouska vrátili pouhou repliku, ani oni nebudou mít
skutečné Longinovo kopí. Existuje ale několik dalších artefaktů, které jsou označovány za kopí
osudu. Jednosvaté kopí je uloženo v Římě pod kupolí baziliky svatého Petra , jiné se nachází
v arménské náboženské metropoli Ečmiadzinu a další kopí osudu je uchováváno v polském
Krakově. Může být některé z nich to pravé?
Kopí osudu v českých rukách?Bitva u Flarchheimu ležícího v Durynsku (v dnešním Německu) se
odehrála 27. ledna 1080 a střetli se v ní právoplatný římský král Jindřich IV. a jeho spojenci
včetně českého knížete Vratislava II. proti vzdorokráli Rudolfu Švábskému. Rudolf Švábský začal
usilovat o korunu římského krále poté, co papež Řehoř VII. římského krále Jindřicha IV.
exkomunikoval z církve. Stalo se tak potom, co Jindřich IV. spolu se spřátelenými biskupy zbavil
papeže pontifikátu, protože podle jeho názoru papež překročil své pravomoci při obsazování
církevních úřadů.
Nutnost poměrně rychle řešit toto faktické dvojvládí v Svaté říši a ukončit trvající občanskou
válku vyústila 27. 1. 1080 do velké bitvy u Flarcheimu. Naléhavost situace nepřímo dokládá i to,
že bitva byla svedena v tomto nepříznivém ročním období. Jindřichovi IV: pomohlo osvědčené
vojsko Vratislava II., Rudolfa posílil se svým vojskem bavorský vévoda Otto z Nordheimu a
vzbouření Sasové a Durynkové.
V první fázi bitvy se podařilo vojskům Jindřicha IV. a Vratislava II. překvapit nepřítele z boku a
dostali se dokonce až před samého Rudolfa, kterého tak tímto útokem osobně ohrozili a
ukořistili vzácnou relikvii, posvátné kopí sv. Mořice, které bylo tehdy v jeho držení.
Z nepříjemné, možná až osudové, situace Rudolfa Švábského vyprostil svým rozhodným útokem
Otto z Nordheimu. Vojska Jindřicha IV. byla nucena ustoupit a nakonec utéci, protože jejich
situace byla proti přesile neudržitelná. Rudolfova vojska se zmocnila Jindřichova tábora,
vyrabovala ho a zničila.
Po vítězné bitvě u Flarchheimu uznal papež Řehoř VII. Rudolfa Švábského konečně za
právoplatného německého krále namísto Jindřicha IV. Sesazený říšský král, ale ocenil statečnost
Vratislava II., který osobně velel svým vojskům. Za odměnu pak český kníže obdržel od Jindřicha
IV. tzv. říšskou východní marku (dnešní rakouské země), ovšem s tím, že si je musí sám silou
vydobýt. Vratislav, i když ztratil na 3000 mužů, se poté strategicky velmi příhodně přemístil do

Saska a chytře tak předešel úmyslu Rudolfa Švábského vpadnout do Čech a zabránil tak jejich
plenění.

Vedle toho všeho však Jindřich IV. přenechal svému nejvěrnějšímu spojenci i tu nejvzácnější
kořist, kopí sv. Mořice. Jak píše V. Vaníček: „Jindřich poté rozhodl, že regalem lanceam Ruodolfi
(královské kopí Rudolfovo) si ponechá ´Fratizlaus´ (Vratislav) jako vévodskou insignii svého
národa, která před ním bude nošena ve všech svátečních dnech“. Vratislav pak toto kopí vrátil
Rudolfu Švábskému, nyní již římskému králi. Pak se stopa kopí ztrácí.
V té souvislosti se objevily úvahy o tom, zda Mořicovo kopí není ve skutečnosti kopí Longinovo,
tj. kopí, jímž římský voják Longinus probodnul bok ukřižovaného Ježíše Krista. Z mnoha legend,
která se o tomto kopí vypráví, je nejlákavější ta, podle níž se držitel kopí stane pánem světa.
Z historie je sice známo, že kopí sv. Mořice jako relikvie existovalo souběžně s kopím sv.
Longina a že tedy šlo o dvě různé zbraně. Jenže v roce 1000 daroval římský císař Ota III. repliku
kopí sv. Mořice polskému knížeti Boleslavu Chrabrému, který se účastnil pohřbu sv. Vojtěcha ve
Hnězdně. Jak jsme se již zmiňovali, tato replika je dodnes uložena v Krakově a mnohými
historiky je pokládána za skutečný originál kopí sv. Longina. Pravé kopí svatého Mořice potom v
bitvě u Flarchheimu ukořistil český kníže a vrátil ho Rudolfu Švábskému. Je ale také docela
dobře možné, že došlo k záměně, možná i úmyslné, a kopí, které český kníže ukořistil v bitvě u
Flarchheimu bylo sice považováno za kopí sv. Mořice, ale ve skutečnosti to bylo kopí Longinovo.
Posledním známým vlastníkem tohoto kopí je Rudolf Švábský, pak se jeho stopa ztrácí.

Svaté kopí a císař Karel IV.
Karel IV. je známý svým sběratelstvím ostatků svatých a dalších vzácných relikvií. Karlštejn se
odlišoval od ostatních hradů své doby, protože byl zbudován právě jako pokladnice ostatků
svatých společně s říšskými korunovačními klenoty. Kronikář Beneš Krabice z Weitmile napsal:
„Na celém širém světě není hradu ani kaple tak drahocenného provedení.“ 12. března 1350 vydal
v Mnichově Ludvík Braniborský Karlovým zástupcům říšské korunovační klenoty, jejichž součástí
bylo i Longinovo kopí. Zde korunovační klenoty byly uloženy až do roku 1422, kdy hrad oblehli
husité. Karlštejn se jim sice dobýt nepodařilo, ale po této zkušenosti dal syn Karla IV. římský,
uherský a český král Zikmund Lucemburský tajně převézt klenoty do Norimberku. Tady byly
uloženy až do napoleonských válek.

Repliky kopí osudu byly vystaveny i ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci
Arménské kopí
Bazilika sv.Valentina v Terni

kopí

sv. Scholastika
Svatá Scholastika je křesťanská světice, patronka
benediktínského řádu a sestra sv.Benedikta z Nursie .
Je ctěna jako ochránkyně proti dešti a blesku. Její
svátek připadá na 10. února.
S opatem Benediktem byli dvojčata ze vznešeného
rodu v Itálii. Oba se rozhodli pro řeholní život z lásky
k Bohu. Když Benedikt dobudoval klášter na
Montecassinu, Scholastika zřídila s jeho pomocí na
úpatí téže hory první klášter benediktinek. Tam také
zemřela.
Scholastika se narodila kolem roku 480 v Nóricia
(Nursia), v umbrijských horách při hranici jako dvojče
slavného bratra Benedikta, patrona Evropy. Matka
Abundancia při porodu zemřela a otec Euprob, ze
vznešeného rodu, svěřil děti pěstounce. Již v mladém
věku se Scholastika zasvětila Bohu a pak po bratrově
příkladu opustila své rodiště. Z lásky k Bohu si oba
zvolili život v chudobě, čistotě a poslušnosti. Některé

životopisy se zmiňují (bez spolehlivých podkladů) o jejím působení též v různých klášterech,
jeden snad byl v Subiaco. Jisté je, že se později usadila u Piambarole v blízkosti velkého kláštera
Montecassino. Tam s bratrovou pomocí založila první ženský benediktinský klášter. Sestrám
byla mateřskou učitelkou a jí byl vůdcem a rádcem Benedikt. Scházeli se spolu jedenkrát za rok,
ve dvorci mezi oběma kláštery. Jejich poslední setkání je známé zázrakem bouře, již si
Scholastika vyprosila na zadržení bratra, aby s ním mohla déle hovořit o Bohu, protože cítila, že
se blíží konec její pozemské pouti.
Podrobně se o tom zmiňuje Řehoř Veliký: Benedikt chtěl odejít jak to vyžadovala řeholní
pravidla. Když nechtěl zůstat, jeho sestra zaprosila o Boží zásah a nečekaně se přihnala silná
bouřka. Ta zapříčinila, že se s druhým bratrem nemohli vrátit. Na Benediktovy výčitky sestra
odpověděla, že jen prosila Boha o pomoc, kterou bratr odmítal. A Bůh ji vyslyšel. Tehdy bratr
ustoupil a pokračovali v duchovním rozhovoru po celou noc. Až ráno se rozešli.
Nebyla jinak mnohomluvná. Její přísloví znělo: "Mlč nebo mluv o Bohu; neboť co na tomto
světě je hodno slova."
O tři dny později měl Benedikt vidění, v němž spatřil duši své sestry v podobě holubice
vystupovat do nebe. Zaradoval se, oznámil to spolubratrům a zapěl děkovný chvalozpěv za
prokázanou milost. Řeholníci potom přenesli Scholastičino tělo a na Benediktovu žádost je
uložili do hrobu, připraveném pro něj v montecassinském klášteře. Za krátkou dobu k ní do téže
hrobky pochovali i Benedikta. Nad jejich hrobem je hlavní oltář montecassinské basiliky. Papež
Řehoř Veliký později napsal: „Tak ani smrt nemohla rozdělit těla těchto dvou, kteří byli duchem
vždy v Bohu spojeni.“

Vánoční dárek
Velký vánoční strom (umístěný v našem kostele před bočním oltářem sv. Cyrila a Metoděje) se
stal pro našeho o. Radka místemobdarování.Svými dárky děkovalpočetné skupině farníků
zapomoc při pastoraci, údržbě aprovozu kostela. Milou pozornost obdrželičlenovéPastorační,
Ekonomické rady, zástupci pracovních skupin zabezpečující výzdobu kostela, úpravu jeho okolí,
pravidelnou údržbu a úklid církevních objektů, farního dvora, provoz Farního centra. Jmenovitě
dárkem poděkoval i za službu lektorům, kostelníkům, ministrantům. Otec Radek ve svátek
Božího narozeníneopomněl ani osobně stiskem rukypozdravit každéhoúčastníka bohoslužeb.
Děkujeme za projevenou otcovskou lásku, kterádodává důvěru v Boží vedení našichpozemských
životů.
Jedním z dárků pod stromečkem byla knížka vydaná Paulínkami (kongregaceDcer sv. Pavla) pod
názvem:
Evangelium na každý den 2022 .Autorempodnětů k rozjímáníjeP. Petr Vrbacký. Předložený
evangelní úryvek příslušného dne doprovázíkrátkým podnětem k zamyšlení, který ve čtenáři
můževyvolat životní otázky, na kteráhledá odpověď.Tak jako "tělo potřebuje dýchat a jíst", tak i
naše víra potřebuje stejně silný zdroj pro duchovní život. Kniha Evangelium na každý den má v
závěruodkaz na ostatní liturgická čtení, informace o slavnosti, svátku nebo památce daného dne
amešní řád.
Ukázkajednoho nastávajícího dne roku 2022 (25. říjen) nás může vybídnout k úvahám nad
probíhajícím synodálním procesem církve:

Evangelium Lk 13,18-21
(Ježíš) řekl: "Čemu se podobá Boží království a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko,
které člověk vzal a zasel nasvé zahradě, vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v
jeho větvích." A potom řekl: "K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a
zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo."
Podnět k rozjímání
Boží království neroste množstvím nebo silou, nýbrž vnitřní dynamikou. Z toho důvodu je pro
církev tak zbytečné ještě stále pošilhávat po velkých shromážděních a úctyhodných strukturách.
Skutečná Boží přítomnost v tomto světě nepotřebuje předchystávat bombastické kulisy. Duch
se zmocňujesrdcí lidí zcela Pánu odevzdaných - a tito jednotlivci pak mocí Boží milosti hýbou
celým světem. Kolik času už jsme ztratili budováním pomníků bývalé slávy církve, když už sama
její velikost patří nenávratně minulosti?! Obrazně řečeno, nemáme se stále ohlížet za sebe, ale
ani ne vyhlížet dopředu. Svůj pohled máme obrátit vzhůru!

PŘÍBĚH NA DOBROU NOC
Tajemný život Kateřiny Emmerichové
Skutečně k ní promlouval Bůh?
Křesťanská historie je plná zajímavých osobností, které
byly později svatořečeny nebo blahoslaveny. Bezesporu
mezi ně patří i postava německé řeholnice a mystičky
Anny Kateřiny Emmerichové. Žena, kterou životem
provázela naprostá oddanost Bohu, velké utrpení, ale i
zázraky, které se dodnes nepodařilo objasnit.
V jezuitském kostele v německém městě Coesfeld klečí
před křížem dvě ženy. Čela mají pevně přitisknutá
k semknutým rukám a jejich tiché modlitby jako by se
topily v posvátné atmosféře chrámu. V kostele je
chladno, ale jedna z modlících se žen náhle ucítí silné
teplo vycházející z její hlavy. Oči jí na okamžik oslepí
prudké světlo, ze kterého vystoupí vysoký muž s věnci
v jedné a trnovou korunou v druhé ruce. Žena cítí, že
k ní sestoupil Kristus a že jí dává na výběr. Z očí se jí
řinou slzy, ale neváhá a natahuje ruku k trnové koruně.
Pak světlo i postava zmizí. Žena se opět nachází vedle své přítelkyně, která na ní s úžasem hledí.
„Co se stalo?“ opatrně se zeptá. „Zvolila jsem si svou cestu,“ zní odpověď 24leté Anny Kateřiny
Emmerichové (1774 – 1824). Tento zážitek je začátkem její strastiplné životní poutě. Jaké zázraky
jsou s jejím životem spojovány?

Životní pouť Kateřiny začíná 8.září 1774 v německém Flamschenu a už od mládí se nese
především v duchu dlouhých modliteb, trestáním sebe sama za slabost a také tajemných vizí, ve
kterých se jí zjevují andělé a svatí, aby jí ukázali cestu. První z těchto zjevení přichází v roce 1798
v kostele Coesfeldu a Kateřina si při této zkušenosti dle vlastních slov volí cestu utrpení, aby se
tak dostala co nejblíž k Bohu. Další roky jejího života jsou ve znamení odříkání. Kateřina vstoupí
do kláštera, kde se podle záznamů definitivně vzdává i pozemského jídla. Opravdu bez něj
vydržela dvanáct let, jak tvrdí někteří věřící badatelé? Ti tvrdí, že Kateřina disponovala i dalšími
tajemnými schopnostmi. Měla prý zvýšenou citlivost na fyzické okolí, díky čemuž na místech,
kde byl spáchán zločin, cítila silnou negativní energii.

Clemens Brentáno
Bazilika sv.Valentina v Terni

kopí

Dům Kateřiny dodnes navštěvují davy
turistů a poutníků.

Mezi velmi diskutované zázraky kolem Kateřiny Emmerichové patří také stigmata – zranění
připomínající ty, kterými trpěl před smrtí Kristus. Na jejím těle se začínají objevovat v roce 1813,
kdy je nemocná žena upoutána na lůžko. Svědci hovoří o tajemných krvácivých ránách na rukou
a nohou, a také o krvavé stopě na hlavě, což má odpovídat ranám z trnové koruny. „Na konci
roku 1818 se pravidelné krvácení zastavuje a rány se zavírají. Zatímco někteří prohlásili stigmata
za opravdová, jiní považovali Kateřinu za podvodnici. V názorech byla rozdělena i církevní
komise,“ napsal ve svém díle o Kateřině Emmerichové britský kněz Herbert Thurston (1856 –
1939). Komise však nakonec shledává stigmata jako pravá, což ženu proslaví po celém Německu.
Jak na slavnou mystičku pohlíží dnešní badatelé?
Kateřina je dnes známá také pro svá apokalyptická proroctví o osudu světa i církve. Proroctví,
která do dnes děsí i fascinují svou tajemnou věrohodností. „Viděla jsem mnoho duchovních,
kteří se dali zaplést do idejí velmi nebezpečných pro církev. Budovali církev velkou a
extravagantní,“ prohlásila po jedné ze svých vizí. Jindy zase hovořila o vzestupu falešné církve
temnot či o tom, že bude papež před smrtí trpět mnoha zkouškami. Nejen to, ale především
zmíněné zázraky nakonec vedly k tomu, že ji v roce 2004 papež blahořečil. Mnozí lidé tento
krok dodnes kritizují. Poukazují na to, že dílo Kateřiny obsahuje silné protižidovské prvky a že
zázraky kolem její osoby mohou být vymyšlené. „Existuje podezření, že si vše vymyslel Clemens
Brentano, muž který sloužil jako její asistent a zapisovatel jejích vizí,“ vysvětluje americký teolog
Colin B. Donovan. Mohla se opravdu církev zmýlit?

Vyznání víry velkých osobností
Až udeří naše poslední hodina, bude naší nevýslovnou radostí vidět toho, kterého jsme ve své
tvořivé práci mohli jen tušit.
Karl Friedrich Gauss, matematik, fyzik a astronom
Přiznám se, že ve své experimentální práci mám často pocit, že vedu dialog, přičemž mi můj
protějšek připadá daleko moudřejší, než jsem já. Před touto ohromující skutečností pociťuje
badatel znovu a znovu hluboký a uctivý úžas.
Hans Spemann, embryolog, nositel Nobelovy ceny
V dnešní době by si mnozí rádi mysleli, že přírodovědci vyznávají materialismus, že si nevšímají
jevů, které poukazují na duchovní základ věcí. A přece, kdo by tyto jevy mohl a měl jasněji
vnímat než právě přírodovědec?
Philipp de Martius, botanik
Opravdový přírodovědec nemůže popírat existenci Boha, protože kdo nahlédl tak hluboko do
Boží dílny jako on a měl příležitost obdivovat věčnou Moudrost, ten musí před vládcem
nejvyššího Ducha sklonit své koleno.
Heinrich Mädler, astronom

PRO ZAMYŠLENÍ
Vezmi mě na procházku synku můj, vždyť
nohy mám stále dobré.
Dokud na nich budu moct chodit, nebudu se
cítit stará.
Pozvi mě v neděli do svého domu ke stolu, ať
se necítím osamělá.
Mluv se mnou s láskou, nezpochybňuj moje
slova.
My staří lidé, jsme jako děti, kterým se líbí,
když je pochválí s úsměvem, i když není
všechno v pořádku.
Oslavuj moje výročí, ale nekritizuj moje
hlouposti. A já se pokusím být odvážná, když
udělám něco špatně.
Nemluv se mnou se zlostí a neobracej se ke
mně zády. Ja mám stále jasnou mysl plnou
vzpomínek.
Přijď a navštiv mě u mě doma. Nebudu o nic
žádat, jen mě potěš svojí přítomností, aby jsem
viděla tvoji tvář.
Nenechávej mě smutnou a osamělou.

Nepatřím do postele. Lékaři se mýlí, když si myslí, že mám nemocné, bolavé tělo.
Protože mě bolí duše.
Ten muž neví, že pod ním je had. Žena neví, že muže drtí kámen. Žena si myslí: „Padnu! A nemohu
vylézt, protože mě had kousne! Proč ten muž nemůže použít trochu více síly a vytáhnout mě nahoru! “
Muž si myslí: „Mám tolik bolesti! Přesto tě stále přitahuji, jak jen mohu! Proč nezkusíš vylézt trochu
tvrději !? “
Nikdy nevidíte celý příběh, nevidíte tlak, kterému je ten druhý vystaven, a ten druhý nevidí
bolest, ve které jste.
To je život, ať už je to práce, rodina, city nebo přátelé, měli bychom to zkusit rozumět si navzájem.
Naučme se myslet jinak, více soucitu, a možná i více porozumění, trpělivosti a lépe
komunikovat.

Pro zasmání
Manželé si líčí život po výhře jednoho miliónu: „Co takhle cestu kolem světa?" „Ano, ale pod
jednou podmínkou." „Jakou?" „Jeden z nás vyrazí na jih, druhý na sever."
Tulili se k sobě ve vinárně: „Až se, miláčku, vezmeme, budeme mít tři děti!"
„Jak jsi na to přišla?" „Jsou zatím u mojí maminky!"
„A copak bude z vašeho syna po dokončení vysoké školy?"
„Obáváme se, že pětapadesátiletý chlap."
„Já jsem nebyla manželovi nikdy nevěrná s cizím mužským." „Nepovídej!"
„Na mou duši. Vždycky to byl některý z jeho kamarádů!"
„Nyní se, miláčku, vezmeme. Nebude to krásné?" „Ach, ano!" „Pro začátek budeme bydlit u
tvých rodičů, miláčku." „To asi nepůjde, drahoušku." „Proč ne, cukroušku?" „Protože moji rodiče
bydlí ještě u svých rodičů."
„Jak hodláš strávit dovolenou?"
„Ještě nevím. Můj vedoucí mi určí, kdy mohu jet, a moje
žena zase, kam mám jet."
Baví se spolu dva lékaři: Dnes se mi stalo něco, co
jsem za celou svoji praxi nezažil.
Neříkejte, pane kolego, snad jste někoho
neuzdravil?!
"Co ty tu hledáš na fotbale, Bedřichu? Ještě jsem tě tu
neviděl!" "Já chodím jen když píská Durdík." "A proč jen
tehdy?" "To je můj šéf a já mám strašnou radost, když
mu tolik lidí nadává..."
Vtrhne fotbalový útočník na jednání klubového
výboru a požaduje:
"Dejte sem peníze nebo nestřílím!"
Z kuchyně v níž Jiříček umývá nádobí, se ozve třesk skla
a porcelánu. Syn vystrčí hlavu ze dveří a praví: "Mami,
když už nemám co utírat, mohu jít konečně hrát ten
fotbal?"

Potkají se dva známí a jeden povídá: „Byl jsem dneska v Obuvi a koupil jsem si sedmimílové
boty." „Copak skutečně existují?" „Jo, ujdeš v nich sedm mil a můžeš je vyhodit...
Stěžuje si jeden tulák druhému:
„Představ si, zima je až praští, jídlo žádný a teplá postel v nedohlednu! A to všechno kvůli justičnímu
omylu!" „Justičnímu omylu?" „Jo, soud mě omylem osvobodil!
Břicháčkovi dostali dopis. Pán domu ho otevře a zvolá: „Strejda z Ameriky je mrtvý!" „No to je
dost," na to paní Břicháčková, „že dal o sobě vědět."
„To byl hrozný pohřeb," chytala se za hlavu babička, když si vzpomněla na jeho průběh. Farář byl
nachlazený a neustále kýchal, hrobník se opil a vykopal malý hrob a nakonec jim rakev sklouzla z
popruhů jednou stranou napřed. „Ještě, že se toho děda nedožil!"
„Kolik je vám let?" ptá se lékař pacienta. „Padesát!"
„No ... a víc to ani už nebude!"
Vojto, na koho z rodiny jsi nejvíc podobný? Na tetičku Boženu. Ovšem až na ten knírek.
Ale ty žádný nemáš. Já ne, ale ona.
Vedoucí pivnice říká vrchnímu: "Tamhle toho hosta v koutě probuďte a vyhoďte, je na mol!"
"Ale ne, to by byla škoda!" "Jak to myslíte?"
"Já jsem ho již probudil třikrát a on vždycky zaplatil...!"
Za bouřlivé plavby přes Atlantik spočívá turista zmoženě na lehátku. Přijde k němu steward a ptá se:
"Budete obědvat, pane, nebo mám oběd hodit rovnou přes palubu?"
Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud." Prase: "Ty jsi četla můj horoskop?"
Kočka: "Ne, kuchařku."
Přijdou dva lupiči k domu starého žida a zazvoní. Po pár vteřinách jim přijde otevřít starý žid a lupiči
na něho: "Dejte nám 2 milióny nebo vás zastřelíme!"Žid se lekne, ale pak s klidem odpoví: "Nechcete
raději 50 kg zlata?" Lupiči se na sebe podívají, a pak jednohlasně přikývnou, že ano. Ale žid nepřestává
a říká:"A nechcete raději 150 kg zlata?" Lupiči opět souhlasí, že ano. Žid se otočí a zakřičí do domu:
"Ester,… zlato,… jdou si pro tebe."
Povídají si dva policisté a jeden říká: "Neuvěříš, co jsem včera viděl. Slepého, co si čte časopis.
Druhý na to: "Třeba si jenom prohlížel obrázky."
Povídají si dva policisté: "Koupil jsem si nový dům s velkou zahradou. Do domu jsem dal nábytek, ale
nevím, co si dám na zahradu." Druhý mu říká: "No, na jednu půlku zasaď brambory a na druhou dej
slepice." Po dvou měsících se potkají znovu a policista se ptá:
"Tak co zahrada?" A druhý mu odpoví: "No, brambory dobrý, ale ty slepice jsem asi zasadil moc
hluboko."
"Jaký je rozdíl mezi slivovicí a ženskou?" "Nevím, dědo."
"Slivovice je lepší stará a domácí a ženská mladá a cizí."
"Řekni nám, Zuzanko, co nám dává kravička?" "Prosím
pěkně, kravička nám dává mlíčko a za ty penízky, co za ně
dostane, si kupuje žvýkačky."
“Opět pětka!“ vyčítá otec synovi. “Asi jsi dobře
neporozuměl otázce, kterou ti pan učitel položil.““Já jsem
otázce rozuměl, ale učitel nepochopil mou odpověď.“
Děkujeme za pozornost a přejeme Vám hodně Božího požehnání
a krásné prožití měsíce února.

