Noviny Vacenovské farnosti

Dobrý den milí farníci
V minulém roce jsme v březnových pastoračních novinách psali obsáhle o sv. Josefu a
zmínili se i o Zvěstování Páně, pranostikách na březen, odhalení pamětní desky k připomínce
likvidace řeholní komunity na Velehradě a poprvé otevřeli rubriku „Příběh na pokračování“,
příběhem o Bílém Mučedníku – P. Antonínu Zgarbíkovi.
Jak jste si již určitě mnozí všimli, tak od října minulého roku nejsme „Pastorační“, ale jen
Farní noviny. Je to hlavně z důvodu volnějšího obsahu psaní, které by mělo sloužit
především jako rozptýlení našich farníků při dlouhých chvílích nejen křesťanskou, ale i
vlasteneckou, historickou či zábavnou tématikou. Každý z nás si určitě to největší a hlavní
duchovno odnese hlavně z kostela při mších svatých a má spoustu další křesťanské literatury
od bible počínaje a časopisů konče. To ale neznamená, že Vám již o křesťanských tématech
nebudeme i nadále psát.
Volněji začneme i v dnešním březnovém čísle. Začneme historií masopustu, podíváme se do
historie naší farnosti, vzpomeneme příběhy o záhadných artefaktech a zavzpomínáme na tři
osobnosti, které se narodily právě v březnu. Nebudou chybět ani vaše oblíbené vtipy, i když
se mezi nimi najde někdy nějaký peprnější. Nevěřili by jste, jaký je ten počítač prevít. Kolem
půl dvanácté v noci už vám tam skočí barsco.
Takže Vám přejeme příjemné počtení a kdybychom se někdy netrefili do vašeho šálku kávy,
tak se prosím na nás nezlobte a odpusťte. Děkujeme.
Významné dny a slavnosti v březnu:
2.3. – středa – Popeleční středa, den přísného půstu
19. 3.- sobota - Slavnost svatého Josefa
25. 3.- pátek - Slavnost Zvěstování Páně

Popeleční středa - konec masopustu
Masopustnímu období již popozítří odzvoní, a to na Popeleční středu, která letos
vychází na 2.března! Rozloučení s obdobím bujaré veselosti a vstup do truchlivého
postního období se samozřejmě neobejde bez pořádné dávky různých pověr a zvyklostí!
Co všechno se v tomto období dělávalo a na co určitě nesmíte zapomenout?

Konec masopustu znamenal pro naše předky důležitý předěl v běhu roku. Končí se období
odpočinku, zábavy a hodování - na jeho místo nastupuje čtyřicetidenní půst a těžká práce na
poli! O masopustu se proto mělo pracovat co nejméně a pověra říká, že co si v tomto období
člověk odpracuje navíc, to pak v létě proleží nemocný v posteli. A to přece nechceme!
Poslední dny masopustního období musely být nejveselejší ze všech! K nim neodmyslitelně
patřila nejen bujará zábava, ale i nejrůznější podivné zvyky!
Jedním z nich je pochůzka z medvědem. Medvěd je maska, která nesměla chybět v žádném
masopustním průvodu maškar – symbolizovala totiž plodivou sílu! Proto v každém domě,
kde se masky zastavily, měla místní hospodyně za povinnost zatančit si s medvědem, aby tak
zajistila plodnost své rodiny a úrodnost polí! Při tomto tanci se ženy snažily vyskakovat co
nejvýš, aby jim podle pověry vyrostlo vysoké konopí nebo obilí. A aby toho nebylo dost,
někdy se pro zajištění plodnosti medvěd dokonce vyválel se ženami nebo jejich dcerami ve
sněhu!
Ženám byla kdysi účast v masopustních průvodech zapovězena – to bylo, kdoví proč,
výsadou mužů! Mnozí z nich se ovšem při průvodu převlékali do ženských šatů a většinou
nesměla mezi nimi chybět ani krásná „nevěsta“! V masopustní pondělí zas často platilo jiné
omezení – toho večera směli tančit jenom ženatí muži, a svobodní mládenci mohli akorát tak
přihlížet!
Nejveselejší bylo úterý, ale jen do úderu půlnoci – ta totiž ohlašovala příchod Popeleční
neboli „škaredé“ středy a začátek půstu. K tomu se váže dobře známý zvyk pochovávání
basy. Basa jako symbol muziky, zábavy a tance se obřadně „pohřbívala“, protože „umřela“ a
pro nejbližší týdny je tedy konec veselosti. Kdo by si i přesto troufl po půlnoci tančit, zpívat
nebo bavit se, ten riskoval, že přivolá do vesnice samotného ďábla! Další pověra zas říká, že
během půstu je Země těhotná, proto se po ní nesmí skákat a dupat, abychom ji nerušili!
Popeleční středou začínají přípravy na Velikonoce, tedy svátky jara, jež jsou spjaty s oslavou
vzkříšení Ježíše Krista. Křesťany tak čeká čtyřicetidenní postní období, kdy by ze svého

jídelníčku měli vynechat maso a v rámci duševní očisty by se měli vzdát dočasně věcí, na
které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.
Popeleční středa v roce 2022 připadá na 2. března. Připomíná pomíjivost pozemského
života, příležitost věnovat pozornost trvalým, duchovním hodnotám. Na Popeleční středu
žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím
roce při obřadech Květné neděle.
Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom „Pamatuj, že
jsi prach a v prach se navrátíš“ nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Popeleční středa zahájí zklidnění a přípravy na Velikonoce, které jsou nejdůležitějším
svátkem křesťanů. Postní střídmost a odříkání v různých oblastech života křesťany provází
40 dní – výjimku tvoří jen neděle, které na památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstávají vždy
slavnostním dnem.
Půst skončí Květnou nedělí (letos 10.4.2022), kdy začíná svatý týden před Velikonocemi.
Květná neděle připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Datum Velikonoc se odvozuje
od velikonoční neděle, která je první nedělí po prvním jarním úplňku. Termín kolísá mezi
22. březnem a 25. dubnem. Letos velikonoční neděle připadá na 17. dubna.

Významné březnové dny
21.3 - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

Roku 1960 ve městě
Sharpeville policie postřílela poklidné africké demostranty protestující proti bělošské
nadvládě. Stalo se tak právě 21. března a proto i na tento den byl vyhlášen Mezinárodní den
za odstranění rasové diskriminace a zároveň má tento den všem připomenout, že všichni bez
ohledu na barvu pleti jsou si rovni a proto mají mít stejná práva i povinnosti.
22.3 - Světový den vody Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších
bohatství, které nám naše planeta dáva, i z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen
Světový den vody. V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí,
kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

MDŽ

Už tu máme měsíc březen a s ním
. Tradiční svátek všech holčiček, dívek a
dam. Jak jste na tom vy? Berete Mezinárodní den žen jen jako výmysl minulého
režimu nebo vás potěší kytička 8. března i v roce 2022?
Obsáhleji o historii jsme již psali minulý březen, tak si jen připomeňme, že ať se nám to líbí
či nelíbí, je to původně socialistický svátek. Tento den je stanovený Organizací spojených
národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Poprvé byl svátek žen slavený 28.
února 1909. Vyhlásila ho Americká socialistická strana. Od roku 1911 se slaví také v
Německu, Švýcarsku, Dánsku a USA. Prvotní myšlenka byla, získat volební právo žen.
Datum 8. března se pevně stanovilo až po 1. světové válce.
Tak chlapi,…. keří chcete udělat vašej babě radost, šlahajte 7.3. v pondělí dopoledňa
pro kytku ke kapličce, nebo k Synkovej !!! Určitě vašej starej, nebo aj mladej, estli
máte nějaků v baráku, uděláte radost !

„Žena byla učiněna
z žebra z boku
Adamova: ne z jeho
hlavy, aby nad ním
vládla, ne z jeho
nohou, aby po ní
šlapal, ale z jeho
boku, aby s ním byla
rovna, zpoza jeho
paže, aby jím byla
chráněna, a z místa
blízko jeho srdci, aby
jím byla milována.“
„My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás
muži milovali, a hloupost, abychom
milovaly my je.“
COCO CHANEL
„Povaha ženy je jako moře. Poddá se
nejlehčímu vánku a odolá nejtěžší
bouři.“
VÍTĚZSLAV NEZVAL
„Jedna ženská vidí často dál, než pět
mužských s dalekohledem.“ J. WERICH
„Láska vdaných žen je nejcennější na
světě, manželé o tom ovšem nevědí.“
OSCAR WILDE

Naše ženy – přejeme
Vám vše nejlepší !!!
- vaši muži -

Seznamte se, prosím……
V dnešní rubrice bychom Vás chtěli krátce seznámit alespoň se třemi osobnostmi naší
vlasti, které se narodily v měsíci březnu. Každý z nich by si zasloužil psaní na celé farní
noviny, ale my každému věnujeme jen část stránek.

Bedřich Smetana (2. března 1824 Litomyšl – 12. května 1884 Praha)
byl významným českým hudebním skladatelem, dnes
známým především cyklem symfonických básní Má vlast
a operami Libuše a Prodaná nevěsta. Jeho skladby
vznikaly v období romantismu.
Smetana se již od svých 4 let na popud svého otce
věnoval hudbě. Učil se hrát na housle a později i na
klavír. Po absolvování základní školní docházky šel
studovat gymnázium v Plzni, ale studiu se moc
nevěnoval. Po odmaturování odchází za prací do Prahy,
kde studuje hudbu u Josefa Proksche, sám se živí jako
učitel hudby. V té době začíná komponovat svoje první
skladby. Měl velký talent.
Poté roku 1848 zakládá svoji hudební školu a ožení se
také s Kateřinou Kolářovou, s níž má čtyři dcery (tři
zemřely). V letech 1856–1861 žije ve švédském
Göteborgu, kde komponuje další polky a řídí koncerty
klasické hudby. Při návratu do Čech mu v roce 1859 umírá i jeho první žena. V Čechách pak
často pobýval v Obříství, kde se v roce 1860 oženil podruhé s Barborou („Betty“)
Ferdinandovou; ještě se na rok vrátil do Švédska. Poté se marně ucházel o místo ředitele
pražské konzervatoře a potýkal se s finančními problémy.
Úspěch mu zajistilo až uvedení opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta, kterou složil v
letním sídle v Obříství. Za Branibory v Čechách také získal cenu za nejlepší českou operu. Ale
první opravdovou typicky českou operou byla až Prodaná nevěsta. Díky tomuto úspěchu se
v roce 1866 stal dirigentem orchestru Prozatímního divadla. Měl malý a skromný domek ve
vesnici Týn nad Bečvou východně od Olomouce.
Po roce 1870 se začal zhoršovat zdravotní stav Bedřicha Smetany. Náhle trpěl úpornými
kožními vyrážkami a řadou dalších obtíží. Až do nedávna se myslelo, že důvodem těchto
komplikací byl syfilis. Toto tvrzení však vyvrátil doktor Jiří Ramba, který zkoumal lebku
Bedřicha Smetany. Nechal zhotovit rentgenové snímky a lebku přeměřil. Svým výzkumem
zjistil, že Smetana měl výrazně menší pravou část obličeje, kterou se v pozdějším věku snažil
zakrýt mohutným plnovousem. I další nález ho hodně překvapil, zjistil totiž, že na
obličejových kostech měl jednoznačné známky dlouhodobého infekčního zánětu –
osteomyelitidy. Ve zkratce se dá říct, že Smetana jako jedenáctiletý v době, kdy pobýval v
Jindřichově Hradci, utrpěl těžké zranění a přechodně ztratil sluch. Došlo k tomu nejspíš při
explozi nálože, skleněné láhve naplněné střelným prachem, kterou chlapci zakopali na poli.

Výbuch vmetl Smetanovi do obličeje střepy, čerstvě pohnojenou půdu a navíc mu ránu
vymyli nečistou vodou z nedalekého rybníka Vajgaru. Vznikl zánět, který Smetana při
tehdejší neznalosti antibiotik a dalších léků, jako zázrakem přežil. Jenomže zánět později
přešel do chronického stádia a zachvátil mozkové pleny, čímž se podle současného
lékařského poznání vysvětlují nejrůznější obtíže, které musel skladatel po celý život snášet.
V dobových dokumentech se můžeme dočíst, že ho trápilo ,, zapálení močového měchýře“,
často u něho docházelo ke ,, krčním katarům“, měl závratě a zvracel. Mikroskopické
vyšetření prokázalo, že zánět těžce postihl také ušní kůstky, což vedlo k postupné ztrátě
sluchu. Nakonec se dostavily i psychické potíže. To vše spolu s velmi bolestivým a hnisavým
zánětem kůže, mylně pokládaným za příznaky jinak nebolestivých luetických vředů, vedlo k
všelijakým dohadům o příčinách jeho nemoci. Poslední léta svého života strávil Smetana u
své dcery Žofie a jejího manžela v myslivně v Jabkenicích u Mladé Boleslavi (žil zde od roku
1875). Ani obtíže a hluchota ho ale nezlomily a komponuje dál opery Tajemství, Hubičku a
Čertovu stěnu, oba smyčcové kvartety, klavírní cykly Sny a České tance, řadu sborových děl,
dokončil zde cyklus Má vlast a začal nový cyklus symfonických tanců Pražský karneval.
Jeho zdravotní stav se prudce zhoršil v roce 1884 a tak musel být 20. dubna 1884 převezen
do ústavu pro duševně choré V Praze - Kateřinkách. Těžké poslední chvíle skladatelova
života popsal Antonín Sova v básni Smetanovo kvarteto Z mého života. Na stavbě
Národního divadla řekl Bedřich Smetana památnou větu „V hudbě je život Čechů.“

Tomáš Garrigue Masaryk
T.G. Masaryk se zásadní měrou zasloužil
o budování Československa a stal se jeho
prvním prezidentem. Filosof, filolog,
vysokoškolský profesor, publicista a politik se
ve své době těšil velké oblibě a autoritě.
Dodnes platí za vzor hlavy státu a významného
myslitele. Masaryk je největším politickým
fenoménem novodobé české historie. Na
prvního československého prezidenta, který je
považován za vzor pracovitého, zásadového a
čestného muže, se dodnes odvolává nejeden
veřejný činitel.
T. G. Masaryk si však svou obsáhlou činností
vydobyl slávu a uznání nejen ve své vlasti. Po
prvním československém prezidentovi byl
například v roce 1998 nazván Kancléřský soud
ve Filadelfii, kde Masaryk 26. října 1918 vyhlásil
nezávislost Československa. Jeho jméno nese
také jedno z náměstí v hlavním městě Mexika, kde se nachází i Masarykova socha.

T.G. Masaryk se do povědomí široké veřejnosti dostal po vypuknutí první světové války, kdy
se stal ústřední postavou protirakouského odboje. Tehdy, ve svých čtyřiašedesáti letech,
měl však již za sebou bohatou kariéru, a to na poli politickém, vědeckém, pedagogickém a
publikačním. Za jeho úspěchy ovšem stála tvrdá práce a přísná morálka. Masaryk pocházel z
chudých poměrů a pro zářnou kariéru neměl právě nejlepší předpoklady. Od dětství si na
sebe musel sám vydělávat.
Narodil se 7. března 1850 v Hodoníně. Do nižší reálky jej rodiče poslali až po přímluvě
tamního děkana, jenž je upozornil na chlapcovo nadání. Na gymnázium v Brně nastoupil
poté, co se nějakou dobu učil zámečníkem a kovářem. Během studií si vydělával coby
vychovatel v rodině policejního ředitele Antona Le Monniera. I přes výborné studijní
výsledky byl však z gymnázia vyloučen - údajně se rozhádal s vedením školy - a studium
dokončoval ve Vídni, kam přeložili Le Monniera. V hlavním městě monarchie zůstal i po
maturitě, když začal studovat na filosofické fakultě tamní univerzity. Po smrti Le Monniera
začal Masaryk pracovat pro bankéře Rudolfa Schlesingera. U něj si vydělal dost peněz na to,
aby mohl po studiích vyrazit na cesty po Itálii a Německu. Na univerzitě v Lipsku se pak
seznámil se svou nastávající ženou Charlottou Garrigue, dcerou zámožného amerického
podnikatele, s níž se v roce 1878 ve Spojených státech oženil a přijal její jméno.
Novomanželé se vrátili do Vídně a po narození prvních dvou dětí se přestěhovali do Prahy,
kde začal Masaryk v 80. letech vyučovat na rozdělené Karlově univerzitě. S jeho
nekonvenčním pedagogickým přístupem se mnozí nedokázali smířit. Vadil jim Masarykův
liberální postoj k výuce i chuť zabývat se otázkami, které byly dosud tabu. Pobuřoval také
svou kritikou katolické církve.
Masaryk přispíval do vědeckého časopisu Athenaeum, ve kterém v 80. letech zpochybnil
pravost Královedvorského a Zelenohorského rukopisu. Tím na sebe poprvé výrazněji
upozornil veřejnost, často ale ne v dobrém. V očích mnoha Čechoslováků se stal Masaryk
kvůli svému tvrzení vlastizrádcem. Události a spory, které se kolem rukopisů navršily,
nakonec v Masarykovi probudily zájem o politiku. Kolem něj se v té době utvořila skupina
názorově spřízněných lidí, kteří prosazovali přesné a vědecké poznávání a své politické
směřování nazvali proto realismem. S nimi pak na počátku 19. století založil Českou stranu
lidovou (později se přejmenovala na Českou stranu pokrokovou).
V roce 1891 vstoupil s mandátem za mladočechy do Říšského sněmu, kde však vydržel
pouhé dva roky. Poslancem se znovu stal až v roce 1907 a ve funkci setrval do začátku války.
V Říšském sněmu Masaryk neprosazoval odtržení Čech nebo Slovenska od monarchie, nýbrž
jen jejich autonomii v rámci Rakouska-Uherska.
Na sklonku roku 1914 odjel Masaryk do Itálie. Na radu přátel se do vlasti několik let nevrátil,
ale místo toho pokračoval dál do Švýcarska a Francie, kde se k němu připojili Edvard Beneš
a Milan Rastislav Štefánik.
Teprve v exilu Masaryk vyhlásil boj Rakousku-Uhersku. Ve Francii založil spolu s Benešem a
Štefánikem Československou národní radu, která se později stala základem poválečné vlády.
Poté přesídlil do Londýna, odkud se vydal do Ruska. Tam inicioval vznik samostatných legií z
československých zajatců a přeběhlíků.
V posledním roce války se Masaryk přesunul do Spojených států. Stejně jako představitele
zemí západní Evropy chtěl přimět prezidenta Woodrowa Wilsona, aby podpořil vznik
samostatného československého státu. Prvním krokem bylo sepsání Pittsburské dohody v
květnu 1918, v níž se představitelé českých a slovenských krajanských organizací vyslovili

pro vznik samostatného společného státu.
Masaryk získal na svou stranu Wilsona a v září byla pod jeho předsednictvím ustanovena
prozatímní československá vláda. Ta potom 18. října 1918 vyhlásila ve Washingtonské
deklaraci samostatnost Československa.
Do vlasti se Masaryk vrátil už jako v nepřítomnosti zvolený československý prezident v
prosinci 1918 a dočkal se vřelého uvítání. Bylo mu 68 let. Právě odkaz na tuto skutečnost se
mimochodem často mezi lidmi používá jako důkaz nesmyslnosti argumentu, že je někdo na
něco už starý a je de facto na sklonku života.
Před Masarykem tehdy vyvstal před ním však nelehký úkol zformování nového státu.
Humanisticky a demokraticky zaměřený Masaryk byl stoupencem republikánského zřízení a
stát chtěl nasměrovat k západním mocnostem, které přispěly k rozpadu monarchie. Jeho
hlavním spojencem se stala Francie.
Do politického života zasahoval Masaryk poměrně často a aktivně. I v nelehké poválečné
době, kdy přibývalo nejen hospodářských problémů a mnohé státy se klonily k totalitárním
režimům, se československému prezidentovi podařilo v zemi zachovat demokracii. Masaryk
byl proti komunistům i nacionálně laděným stranám. Naopak reprezentoval takzvanou
hradní politiku, která měla podporu sociálních demokratů, národních socialistů, legionářů a
dalších.
Masaryk byl po roce 1918 zvolen prezidentem ještě třikrát, naposledy v roce 1934. Hned
následujícího roku ale s ohledem na svůj zdravotní stav abdikoval. Přesunul se na zámek v
Lánech, kde po několika dnech v bezvědomí 14. září 1937 zemřel. Jeho pohřeb se konal
tamtéž o týden později.
Opravdu významná osobnost v našich dějinách. Když sem byl malučký, tož moja stařenka
říkávala, „Ále….Taky nechal střílat do lidí.“ Trochu jsem po tom štoural na internetu a zjistil
vesměs stejnou odpověď: „Jednoznačně jde o historickou hloupost. Jednak k tomu neměl
pravomoci a jednak jde o propagandu a očividnou lež,“ píšou všude podobně. Tož tak….

„Všeho se
dá zneužít:
Záleží na
tom, jsou-li
lidé slušní a
vzdělaní. “
Tomáš
Garrigue
Masaryk

Jan Amos Komenský pedagog a spisovatel, teolog, filosof
Největší spisovatel pobělohorské emigrace a poslední
biskup jednoty bratrské se narodil v roce 1592 v
Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě.
Pocházel z českobratrské rodiny a jeho otec z obce
Komny /odtud Komenský/. Jan Amos studoval v
Německu V Hiedelbergu a při studiích si všímal
rozmachu vědy jiných národů. Rozhodl se vytvořit
českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru
pokročila. Jeho plány ale přerušila bělohorská
bitva.Aź do dospělosti užíval jméno Segéš. Po smrti
rodičů byl mladý Komenský ponechán sám sobě,
poručníci se o něj nestarali.
V době svých studií se rozhodl vytvořit velký slovník
(Poklad jazyka českého) a encyklopedii (Divadlo
veškerenstva věcí) - obě díla zůstala nedokončena.
V roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i
dětmi. Při útěku před španělskou armádou, poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu.
Jeho žena se nakazila morem, který byl v té době rozšířen v Přerově a zemřela. Poté se Amos
stěhoval na různá místa, ke svým českobratrským šlechtickým přátelům. Naposled pobýval v
Bílé Třemešné v Podkrkonoší. Byl zoufalý z osobních nezdarů i z národní tragédie. Hledal
útěchu ve víře. Rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do
polského Lešna. Toto město bylo azylem pro členy jednoty bratrské.
Anglická parlament pozval Komenského do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd, jejímž
cílem mělo být šíření jednotného vzdělání a jednotného jazyka po celém světě.
Dalším místem, které Komenský navštívil bylo Švédsko a ve Východním Prusku se usadil na
delší dobu. Neopouštěla ho víra v to, že se vyhnanci jedou vrátí zpět do vlasti. Po tom, co se
opět vrátil do Lešna, zemřela mu druhá žena.
V roce 1648 jeho víra v návrat emigrantů do Čech, vzala za své, když nastal vestfálský mír /
byla jím zakončena třicetiletá válka/. Zklamaný Komenský se s národem rozloučil, ale
nepřestával věřit v lepší budoucnost českého a moravského národa.
V době Švédsko- polské války se ocitlo Lešno v plamenech a Komenský tím přišel o
všechen svůj majetek a velkou část svých rukopisů. Největší ztrátou bylo zničení slovníku
Poklad českého jazyka a také spisů, ve kterých Komenský spojoval všechny vědní obory.
V roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl slavný a
uznávaný. Ve Švédsku v Holandsku i v Uhrách, procházely školy reformou podle jeho zásad.
Představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat učení Komenského a pozvali ho
na návštěvu. Do náboženských i filozofických spisů Komenského jsou vepsány jeho osobní i
společenské rozpory a boj víry s rozumem. Komenský se snaží nalézt pevné životní jistoty a
snaží se spojit umění s vědou a víru s naukou. Jan Amos Komenský zemřel 15.11.1670. I
přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení třicetileté války, nepřestal ani
ve stáří věřit v lepší budoucnost. Je pohřben v Naardenu- jeho památník je pod ochranou ČR.
Díla Jana Amose Komenského:
Labyrint světa a ráj srdce, 1631/, Hlubina bezpečnosti, 1633/, Velká didaktika, 1657/,
Informatorium školy mateřské, 1630/, Dveře jazyků otevřené, 1631 latinsky 1633 česky/,
Svět v obrazech, 1658/, Nejnovější metoda jazyků, 1658/, Škola na jevišti, 1654/, Plán
vševědy, 1643/, Anděl míru, 1667

Mandylion - bezesporu nejslavnější pravoslavná relikvie uložená ve Vatikánu.
Ubrus s tváří Ježíše zázračně uzdravil krále
Mandylion nebo též obraz z Edessy je čtvercový kus tkaniny, na kterém je viditelný obraz
mužské tváře. Jde prý o první vyobrazení Ježíše Krista. Podle legendy Mandylion vzniká
poté, co Abgar Ukkama, král starověkého mezopotámského regionu Osroéné, za Ježíšem
vyšle malíře Ananiáše, aby Mesiáše namaloval. Abgar trpí leprou a doufá, že Ježíšův obraz
by jej mohl uzdravit. Ananiáš sice nakonec nemůže svůj úkol splnit, ale Ježíš mu vyjde vstříc.
Vezme prý ze stolu ubrus a otře si jím obličej. Nějakým zázračným způsobem se následně na
tkanině objeví Kristova tvář. S tou pak malíř spěchá zpět do královského sídla v Edesse, kde
se král z lepry skutečně uzdraví poté, co Ježíšovu tvář na Mandylionu políbí. Kolik je na této
legendě pravdy?
První písemnou zmínku týkající se této události ve 4. století zaznamenává významný
církevní historik Eusebios z Kaisareie (265 – 339). Ten ovšem o příhodě se zázračným
obrazem na látce mlčí a celou příhodu popisuje poněkud jinak. „Král Abgar, stížen strašnou
nemocí, poslal (za Ježíšem) posla a prosil ho, aby ho z nemoci vyléčil. Ten však jeho žádosti
v tu chvíli nevyhověl, nicméně jej uznal hodným osobního dopisu, v němž mu sdělil,
že pošle jednoho ze svých učedníků, aby jej vyléčil, a zároveň slíbil spásu jemu i celému jeho
domu,“ zapisuje Eusebios. Podle jeho verze však dochází k uzdravení krále až po Ježíšově
zmrtvýchvstání, kdy apoštol Tomáš do Edessy vysílá Tadeáše, jednoho ze 70 učedníků, který
zde má následně šířit Kristovo učení. Znamená to, že se část o zázračném obrazu ve
vyprávění objevuje až později a ve skutečnosti k něčemu takovému vůbec nedošlo?
O tom, že na posvátném Mandylionu přece jen něco bude, naopak vypovídá bezradnost
vědců, kteří se pokoušejí zjistit, jak byl vlastně obraz vytvořen. Podobně jako u Turínského
plátna, i zde existuje množství teorií, avšak žádné definitivní vysvětlení. Byla vyslovena
teorie, podle které by oba obrazy mohly být vytvořeny technikou fotogramu, což je metoda
vytváření obrazů za pomoci přímého působení objektu na plochu s horní vrstvou citlivou na
světlo. To má ale háček. Jde o poměrně
moderní technologii, která pochopitelně
před 2000 lety nebyla dostupná. Vznikl
tedy obraz působením jakési
nadpřirozené síly, nebo snad za použití
technologie, která v té době neměla
vůbec existovat? Dnes je Mandylion
uložen v soukromé papežské kapli sv.
Matyldy ve Vatikánu, odkud se jen
vzácně dostává na výstavy. Není tedy
pravděpodobné, že bude někdy v brzké
době důkladně prozkoumán za použití
nejmodernějších metod, jež by mohly
na otázky původu tajemného obrazu
odpovědět.

PŘÍBĚH NA DOBROU NOC
Rozmlouvala od pěti let s Bohem?
Do klášterní cely dopadají zlatavé nitky světla. Hildegarda z Bingenu sedí strnule na pelesti
postele. Přestože je vzhůru, její oči jsou podivně prázdné. Dívka totiž právě upadla do
transu. Během mystických vidění se jí prý zjevují svatí. A nejen ti. Hildegarda podle vlastních
slov několikrát spatří budoucnost. Vyplní se její proroctví?
Velká brána s masivním klepadlem zavrže a pak
se pomalu začne otevírat. Malá německá
šlechtična Hildegarda z Bingenu (1098 – 1179)
se otočí a pozvedne zrak ke svým rodičům.
Ti ji políbí na čelo a pak ji popostrčí vpřed. Jako
desáté dítě v rodině je totiž Hildegarda
zasvěcena Bohu. Po dovršení sedmi let jí rodiče
odvedou do kláštera v Disibodenbergu ve
spolkové zemi Porýní – Falc a předají ji
k výchově zdejším benediktinkám. Aniž by to
kdo věděl, Hildegarda má tehdy za sebou již
řadu vidění. První se dostavila, když byly dívce
pouhé tři roky. Na rozdíl od většiny lidí
neupadala do transu v noci, ale ve dne a při
plném vědomí. „Často přitom šlo i o prorocká
vidění,“ uvádí publicista Jan Chlumský. Díky
věšteckým schopnostem si Hildegarda později
vysloužila přezdívku Sibyla rýnská.
Se zrakem sklopeným k zemi předstupuje Hildegarda před abatyši Juttu ze Sponheimu.
„Ráda bych se vám s něčím svěřila,“ říká dívka tichým hlasem a špičkou nohy nervózně
přejíždí po dlaždicích. Právě se totiž rozhodla říci abatyši o svých vizích. Že ve dne upadá do
podivných stavů, během nichž vidí ze zlatavého oparu sestupovat světce, kteří k ní následně
promlouvají, se Juttě svěří po několika měsících pobytu v klášteře. „Ničeho se neboj. Jde o
dar, který musíš přijmout,“ nabádá ji abatyše. Podle představené jde o znamení, že je
Hildegarda vyvolená. Dívka ve svých vizích nehovoří jen s Bohem, Ježíšem a Pannou Marií,
ale vidí v nich také budoucnost. Její proroctví se přitom zpravidla velmi záhy vyplní.
V roce 1141 řeholnice upadne do mimořádně silného transu. V něm ji navštíví všemohoucí.
„Napiš, co vidíš a slyšíš!“ vyzve ji údajně Bůh, aby písemně zaznamenala své dosavadní
vidiny. A Hildegarda poslechne. Jen co vidina odezní, dá se do spisování svého
nejznámějšího díla. Jmenuje se Scivias a obsahuje bezmála tři desítky jejich vizí. Kromě toho
se věnuje také léčitelství. Podle božích vidin vytváří nesmírně účinné bylinné směsi.
Nemocné mimo jiné uzdravuje také přikládáním léčivých kamenů. „Její léčitelská a
bylinářská doporučení patří i dnes k pokladům alternativní medicíny, “ dočítáme se leckde.
Na pochroumané klouby například už tehdy Hildegarda používá želatinu, která k těmto

účelům slouží dodnes.
Při pohledu na oblohu si musí lidé z okolí kláštera Rupertsberg v jihozápadním Německu
zakrýt ústa překvapením. Dne 18. září roku 1179 jsou totiž svědky neobvyklé podívané. Za
úsvitu se na nebi rozzáří dvě duhy, které se krátce nato spojí a vytvoří jasný světelný kříž.
Stane se tak hned ráno poté, co v místním konventu naposledy vydechla Hildegarda
z Bingenu. Ta na stará kolena založila dva kláštery a do jednoho z nich, tedy toho
rupertsbergského , odešla. I díky tomu, že se den po její smrti objevil na obloze planoucí
kříž, došli lidé k závěru, že šlo o světici. Zda skutečně Hildegarda byla díky svým vidinám ve
spojení s Bohem, nelze s jistotou říci.
Podle některých soudobých lékařů jen trpěla epilepsií.

Dodatek a žádost
Jak jistě dobře víte, naše římskokatolická církev je otevřená všem lidem dobré vůle. I proto
jsme v dnešním čísle zabrousili k nám nejbližší pravoslavné církvi, v podání článku o
Mandylionu, nebo vzpomínkou na Jana Amose Komenského, posledního biskupa jednoty
bratrské. Chceme tímto alespoň trochu ukázat, i v našich farních novinách, že my, křesťané,
nemáme sebemenší problém bavit se o významných osobnostech, či věcech jiného vyznání.
No a když se zmiňujeme o té volnosti psaní, tak Vám již poněkolikáté chceme připomenou,
že obohatit farní noviny může i každý z Vás. Stačí jen napsat příspěvek, který Vám přijde na
mysl a chcete se s ním podělit i s naší farní komunitou. Doručit nám ho můžete nejen na PC,
ale i formou dopisu. My už si ho přepíšeme (jestli to po Vás přečteme).
No a o čem psát? O čemkoliv!
Historie Vašich předků, zajímavé události, které jste zažili. Na jakých zajímavých poutích,
cestách jste byli. O přírodě, zvířatech, či příběhy o Vašem zajímavém okolí, v němž žijete.
Nebo recept na dobrou buchtu, či jak se sadí zelenina. Prostě cokoliv, co nás všechny
obohatí novými názory, nápady, nebo se u toho dobře zasmějem. Děkujeme.

Pro zasmání
Přijde Vietnamec k Vietnamci a říká:" Kolik stojí tato bunda?" Prodavač odpoví: "2700."
"Ó, moc drahé." Přijde k němu Čech a ptá se: "Kolik stojí tato bunda?" Vietnamec: "700."
Čech: "Tomu druhému Vietnamci jste říkal 2700." Vietnamec: "My Češi si musíme
pomáhat!"
„Pepíčku, skloňuj slovo houska." „Kdo, co? - Houska." „S kým, čím? - Se sýrem."
„Ke komu, čemu? – Ke mně."
Po operaci přirození na urologii se ptá pacient, zda bude moct ještě milovat.
"To víte že ano, ale pouze už jen svůj národ."
Vnouček je na návštěvě u babičky a dědečka a ptá se babičky: "Babičko, proč sis vzala
dědu za manžela?" Ta se otočí k dědovi a povídá: "Vidíš, ani náš vnuk to nedokáže
pochopit."
"Babičko, ty bez cizí pomoci nedokážeš jíst?" "To víš, že dokážu, proč si to myslíš, Davídku?"
"No on včera tatínek říkal, že přijede zas ta stará čarodějnice a budeme ji muset týden
krmit."
Paní učitelka povídá dětem, že se zítra budou fotit. Budete mít pěknou fotečku na
památku a až za 20 let vezmete fotku do ruky, tak si můžete říct: "Tohle je Martin, ten je
dnes geologem, tohle je Josef, ten je dnes hercem a tady je Kateřina, to je prodavačka a
má už 2 děti." Z poslední lavice vzadu se ozve: "A tohle je paní učitelka, a ta už umřela."
Pilot volá kontrolní věž! Pilot volá kontrolní věž! Jsem 300 kilometrů od pevniny, 200 metrů
nad vodou a dochází mi palivo... Prosím o instrukce!
Kontrolní věž volá pilota! Opakujte po mě: "Otče náš, jenž jsi na nebesích..."
Starý žid musí na závažnou operaci. Jeho syn je velmi uznávaný lékař a rozhodne se tento
zákrok provést sám. Když muž pomaloučku upadá do umělého spánku, řekne: „Synu?“
„Copak tati?“ „Jestli…jestli se ta operace nepovede….pamatuj si, že sem přijede tvá matka
a bude žít s tebou a tvou manželkou.“
Kluk se baví s dívkou. „Ten ředitel je ale vůl!“ „Hele, víš, kdo jsem?“ Ptá se načuřeně dívka.
„Ne.“ „Jsem ředitelova dcera.“ „Aha. A víš, kdo jsem já?“ „Ne.“ „Díky Bohu!“
V jídelně v katolické škole děti sedí u stolu, spolu se dvěma jeptiškami. Jedna, která je
přísnější, začne kolem posílat košík s jablky a druhá, milejší, mísu se sušenkami. „A berte
jen jedno, Bůh se kouká!“ Hrozí ta přísná dětem. Jedna holčička tedy špitne své sousedce:
„Nahrabej sušenky. Bůh sleduje ty jablka!“
Synek se ptá svého otce: „Tati, jak jsme přišli na svět?“
„Bůh stvořil Adama a Evu. Ti měli děti, jejich děti měli další děti, a tak to šlo dál až do
dneška.“ Syn se však rozhodne jít i za svou matkou, aby měl jistotu. Tam mu však povídá
něco jiného. „Nejprve byly na zemi opice, ale jak šel čas, postupně se vyvíjely, dokud z nich
nebyli lidé.“ Syn tedy přijde rozlícený do kuchyně s tím, že mu otec evidentně lhal.
„Ale kdepak…“ Povídá se smíchem. „Tvá matka mluvila jen o své části rodiny!“
Učitelka napíše na tabuli „Už měsíce jsem se nepobavyla.“ „Jak tohle opravíme?“
A Pepíček na to: „Najděte si přítele.“

Jednou zemře náruživý hráč počítačových her. Byl to však tuze veliký hříšník, takže se dostal
do Pekla. Zhruba po týdnu se Lucifer objeví před Nebeskou bránou a buší do ní, jako o život.
"Co blázníš?" Diví se Svatý Petr. Lucifer si odplivne, až to zasyčí. "Tvůj šéf snad není
normální!" "No, no, no!" Zahřmí Bůh a zhmotní se z obláčku. "Co se děje a proč ty
nadávky?" Cos mi to tam poslal za magora?! Uhasil všechny plameny, proděravěl všechny
kotle, zakroutil krkem všem čertům, a teď pobíhá po chodbách a vříská, jak se dostane do
druhého levlu!"
Plavčík na koupališti: "Musím vás důrazně upozornit, že močit do vody je přísně zakázáno
pod pokutou!" - "Ale vždyť ostatní to také dělají!" - "To je možné, ale nikdo ze
skokanského můstku!"
Pan Novák vypráví svému synovi před spaním pohádku. „Jednou žil jeden bílý králíček a-„
„Tati, to je nuda. Zkus trochu sci-fi!“ Stěžuje si syn. „Tak dobrá.“ Svolí otec. „Žil byl jednou
jeden bílý králíček a ten měl vesmírnou loď!“ Syn převrátí oči v sloup. „Tati, dospěj trochu.“
Pan Novák tedy ztlumí hlas. „Tak fajn. Ale ne, že to řekneš mámě!“ Syn nadšeně kývne
hlavou, že ani nemukne. „Žil byl jeden nahý bílý králíček…“
Věštkyně říká klientovi: „Jste otcem dvou dětí.“ „Ale to je omyl!“ Směje se muž, který jí
stejně nikdy nevěřil. „Já mám děti tři!“ Věštkyně se jen uculí. „To si myslíte vy.“
„Tati, kolik stojí manželství?“ „Nevím synu, pořád na to doplácím.“
„Miláčku, co na mě máš nejraději? Mou inteligenci, či mé svůdné křivky?“ „Tvůj smysl pro
humor!“
„Tatíííí, je mi zima!“ „Tak jdi do kouta.“ „Proč?“ „Je tam devadesát stupňů.“
Děda s babičkou slaví své padesáté výročí svatby. Je ráno, posedávají u kuchyňského stolu
a vzpomínají na staré časy. „Pamatuješ?“ Chechtá se děda. „Před padesáti lety jsme tu z
legrace snídali nazí!“ Babička se také začne smát. „Uděláme to znovu?“ „Proč ne?“ Baví se
děda. Jak tam tak sedí a vychutnávají si snídani, babička se zamilovaně podívá na svého
dlouholetého manžela a povídá mu: „Víš, má hruď k tobě hoří láskou, jako před padesáti
lety.“ Děda na to jen povytáhne obočí. „Aby ne, když si jedno prso mácháš v kávě a to
druhé máš v omeletě!“
Muž přijde ke kouzelníkovi, aby ho poprosil o pomoc. „Zbavíte mně zlé kletby, která na mě
byla uvalena?“ Kouzelník se zamyslí. „Pouze, pokud si pamatujete její přesné znění.“.
„Berete si tuto ženu za vaši manželku…“
Dva muži si sdělují novinky. „Budu se ženit. Už mi leze na nervy ten zaneřáděný byt,
špinavé nádobí a spodní prádlo všude po podlaze.“ „To já se rozvádím přesně z těch
samých důvodů.“
V novinách se jednou objevil následující inzerát:
Prodám kompletní svaz třiceti třech encyklopedií, už je nepoužívám.
Zn. Oženil jsem se a má manželka ví evidentně všechno.
Jak si muž představuje bublinkovou koupel? Dá si na večeři fazole a vleze do vany.

Okénko
do historie
farnosti
V dnešním dílu budeme opět pokračovat zápisky z farní
knihy.
Konec II. Světové války
V r.1945 chýlila se ke konci II. světová válka. Německá
fronta ustupovala pod přesilou Rusů.
V dubnu pří ústupu Němci drželi ještě svou pozici ve Vacenovicích. Na věži kostelní měli
stráže a pozorovatelnu, před kostelem složeno v bednách 5 vagonů střeliva. Rusové, zejména
v prvních liniích Rumuni, postupovali od hranic slovenských. Němci byli nuceni opustit Vacenovice jakmile Rusové obsadili okolní lesy směrem ke Strážnici a couvli ke Skoronicím.
V době této obyvatelstvo se ukrývalo jednak ve sklepech domů, jednak i v lesích. Ač neustále se střílelo a bombardovalo, Vacenovice neutrpěli žádných škod na lidských životech, zatím co v Ratiškovicích zahynulo asi 17 lidí a vice domů vypáleno. V Miloticích zničeno 14
domů a několik lidí při náletech zahynulo. Kostel neutrpěl žádné škody. Minomety a střelivo
u kostela při ústupu Němců nebylo čas odklidit a ač dědina byla od Skoronic odstřelována,
přece žádná střela munici před kostelem nezasáhla. Po odchodu Němců první došli do Vacenovic Rusové a po nich večer Rumuni. Ve zdejší škole byla nemocnice a ošetřovna pro
raněné. Rumunů zde padlo 14 a na místním hřbitově byli pohřbeni. Také se zde sešli dva Rumuni bratři – na hřbitově – živý s mrtvím! 18.dubna 1945 obsadili Vacenovice Rusové. Rumuni se zde zdrželi 14 dní a způsobili domácímu obyvatelstvu mnoho škod krádežemi – co
se dalo. Při ústupu Němců raněn Jakub Belka. Tři měsíce se o něm nevědělo. Dostal se do
nemocnice až na Slovensko. Vrátil se šťastně zdráv, ale neholen. Lidé jej nemohli poznat.
Obsazení pohraničí
Po vysídlení Němců z našeho pohraničí v r.1945 a 1946, také z Vacenovic se vystěhovalo asi
200 lidí, aby našli nový domov zejména v Sedleci a Tasovicích, Hodonicích u Znojma.
Někteří se odstěhovali do severní Moravy. Odešli i takoví, kteří to nepotřebovali. Mnohý byl
v novém domě zklamán a nespokojen, takže se zase vrátil do starého bydliště. Opuštěné domy ve Vacenovicích částečně byly i zbořeny anebo zůstaly pro zchátralost opuštěny.
Farní stodola
V r.1946 byla postavena sbírkami dobrodinců nová farní stodola. Do té doby neměl zde kněz
místa pro uskladnění uhlí a pro potřeby hospodářské, což mu dělalo velké obtíže. Též dvůr
farní byl velice malý. Poněvadž se vacenovští už obávali, aby proto odtud neodešel, -farní
úřad dosud zřízen nebyl, - odhodlali se ke stavbě nové farní stodoly. Stodola byla postavena
na pozemku Jana Ingra z Vacenovic č.242., kterému obec dala v náhradu pěkný pozemek,
stavební místo „na rajčurech“. Tím se získalo místo pro stodolu a kus zahrady až po
hřbitovní zeď. Stodola však uvnitř dokončena nebyla. Nemá pater, sklep není zaklenut a mlat
byl z největší části vyzděn v r. 1950 a 1951, jest neomítnuta zvenčí i uvnitř. R.1950 byly
pořízeny okapní roury a žlaby.

Svěcení hornického praporu
Dne 29.června 1947 v neděli, konalo se svěcení nového hornického praporu ve Vacenovicích
Byl pořízen nákladem místní skupiny horníků a zhotovila jej firma Tomáš Hudaň z Brna.
Barva černá a zelená s obrazy vyšívanými sv. Prokopa a sv. panny Barbory. Stuha s nápi sem: Skupina horníků Vacenovice. Byl posvěcen dp. Aloisem Tkadlečkem u sochy P. Marie
Růžencové, načež
byla sloužena polní
mše sv. Jest uložen ve
farní budově, pokud
se neuchovává
v kostele.
Svěcení hornického
praporu ve Vacenovicích 29.června 1947
Obrázek zachycuje
poslední z fotografií
dp. Aloise Tkadlečka

Stará zvonice rozbořena
R. 1947 obec se rozhodla rozbořiti
starou zvonici, že prý už jest zde
zbytečná. Část občanů s tímto
nesouhlasila, poněvadž to byla nejstarší
stavební památka v obci. Proti tomu
bylo namítáno, že potřebuje oprav a na
stálé udržování, že není úhrady. Byla
tedy prodána Antonínu Štastnému č.29,
kováři ve Vacenovicích, před jehož
domem stála, obcí za 2 500 Kč. Byla
postavena r.1773 jak svědčil
dochovaný letopočet na dubovém
trámu. Uvnitř byl jednoduchý oltářík,
z něhož se nezachovalo nic. Postavena
byla většinou z kamene. Škoda této
staré památky, která byla zničena
neporozuměním!

Děkujeme Vám za pozornost a přejeme krásné
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