Noviny
Vacenovské
farnosti
Maria, Matko Boží, zachovej mi
srdce dítěte, čisté a průhledné
jako horský pramen. Vypros mi srdce prosté, které v sobě
neživí smutek ani hořkost, srdce něžné a soucitné, srdce věrné,
které nemyslí na sebe, které nezapomíná na žádné dobrodiní a
nevzpomíná na žádnou křivdu. Dej mi, Maria, srdce tiché a
pokorné, které miluje a nečeká na odplatu, srdce, jež ve všem
hledá slávu Ježíše Krista: srdce zraněné jeho láskou.

Dobrý den milí farníci
Začíná pátý měsíc tohoto roku. KVĚTEN. Nebo také MÁJ. Prý nejkrásnější měsíc
roku. Květen má charakteristický název. Je měsícem květů a vůně všeho druhu.
Český název květen vytvořil filolog a překladatel Josef Jungmann v roce 1805. V češtině se
do té doby používal název máj, který jako jediné označení ze všech měsíců v roce nemělo
slovanský původ. Nový název postupně z češtiny vytěsnil starý. Měsíc květen začíná ve
stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná
stejným dnem v týdnu jako květen. Během května se na severní polokouli prodlužuje délka
dne. Na území České republiky, přesněji na průsečíku 50. rovnoběžky a 15. poledníku, je
první květnový den dlouhý okolo 14 hodin a 43 minut. Slunce vychází přibližně v 5.36
a zapadá ve 20.19 hodin středoevropského letního času. Poslední den v květnu je delší o
hodinu a 19 minut. Slunce vychází okolo 4.57 a zapadá ve 20.59 hodin. V České republice se
v květnu slaví dva svátky: Svátek práce (1. května) a Den vítězství (8. května). Kromě toho
se připomínají dva významné dny: Květnové povstání českého lidu (5. května) a také Den
rodin (15. května). V květnu 1938 proběhla v Československu Květnová krize, když vláda
vyhlásila 20. května mobilizaci z obav před vpádem německém armády. V Protektorátu
Čechy a Morava na konci druhé světová války vypuklo 1. května 1945 Květnové povstání
českého lidu. V naší římskokatolické církvi je květen spojen s májovými pobožnostmi a
uctíváním Panny Marie.
Měsíc máj se stal měsícem lásky. Bylo a snad někde ještě je nepsané pravidlo, že na 1.máje
musí být každá svobodná dívka políbená, aby do roka neuschla. Ta, které se to do půlnoci
nepodaří, musí aspoň obejmout mladý strom.
Hned 1. květen je velice významným dnem. Má historické tradice a kdysi zcela zastínil
tradice lidové. Je to svátek dělníků, kteří v 19.století bojovali za svá práva. Právě 1. května
demonstrovali za osmihodinovou pracovní dobu.
Ke květnu patří také další svátek. Svátek matek. Ten se slaví druhou neděli květnou. U nás
se začal slavit roku 1923 díky Alici Masarykové. Na delší čas byl „nahrazen“ Mezinárodním
dnem žen. Od roku 1989 se slaví u nás znovu.
Květen je měsícem práce na zahrádkách . Začíná se sekat první tráva, sadí se první
sazeničky, nebo se taky jen tak trochu odpočívá a těší z prvních teplých slunečních paprsků.
Květen je měsíc lásky. Takže se mějme všichni vzájemně rádi! A nejen v máji!

1. máj = tradice líbání
pod rozkvetlou třešní
1máj, lásky čas, hrdliččin zval ku lásce
hlas. Verše Karla Hynka Máchy zná
každý. Jeho báseň Máj je o lásce,
stejně jako celý měsíc květen, který je
považován za měsíc lásky. Konkrétně
k 1. květnu se pojí krásná tradice
polibků pod rozkvetlou třešní, kterou
tento den dodržují mnozí z nás. Odkud
vlastně tento zvyk pochází a jak se
slaví 1. máj ve světě? Doufejme jen, že
se nestane tradicí líbání pod
rozkvetlou třešní s rouškou kvůli
současné pandemii koronaviru.
Proč se slaví 1. máj a proč se líbáme pod
rozkvetlou třešní? Polibky pod rozkvetlou
třešní odedávna symbolizují závazek
vztahu a lásku mezi dvěma lidmi, ale je to prý hlavně proto, aby žena neuschla a zůstala
svěží a zdravá. To je ostatně naprosto stejný důvod, proč muži na Velikonoční pondělí řádně
vyšlehají ženy pomlázkou a pokropí je vodou. Očividně to tedy nestačí a o pár týdnů později
přichází na řadu ta příjemnější část – polibek pod rozkvetlou třešní.
Líbání pod třešní je tradice poněkud záhadného původu. V historických písemných
pramenech o ní mnoho zmínek není, a tak ani nevíme, odkud se vzala. Ale nemusí jít
vyloženě o třešeň. V různých krajích naší země se setkáme také s tradicí líbání pod višní,
jabloní nebo i pod úplně jiným stromem, který hlavně musí kvést…. Je tedy pravdou, že
žena po polibku rozkvete stejně jako nádherný a voňavý strom, určitě se též jedná o jakýsi
rituál plodnosti. Co si budeme povídat, na jaře se hormony rozhodně ozývají v každém z nás
a je to zcela přirozené!
Traduje se tedy, že žena, která dostane polibek pod rozkvetlým stromem, bude nejen zdravá,
ale i plodná. Je to jasné – zvyk nese silnou symboliku – na jaře se příroda probouzí, kvetou
rostliny a rodí se mláďata. Naši pohanští předkové po celé Evropě brali jaro jako čas oslavy
nového začátku a zrození. Navíc líbáním pod rozkvetlou třešní pár stvrdil svůj vztah, který
měl vydržet i následující rok. No a kdyby jste náhodou nemohli najít rozkvetlou třešeň, tak
jediné co mohu doporučit, je vzít nejen na prvního máje milovanou ženu za ruku a bez
ohledu na počasí vyrazit hledat jakýkoliv rozkvetlý strom, a i když nalezen nebude, tak ji
stejně líbat, líbat, líbat...
Takže – milí zamilovaní – važte si své lásky, protože to je to nejlepší, co na světě
existuje, a kdyby jí nebylo, bylo by nám moc zle.

Ať na Prvního máje ve Vašich srdcích krásně hraje. Až
políbíte se pod rozkvetlou třešní, ať není hezčí den než dnešní.

Den matek
je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po
celém světě, vychází z různých tradic, např. jinak v Anglii (čtvrtou postní neděli), jinak v
arabských zemích (21. března) a mnoho dalších. V Česku se slaví (podle amerického vzoru)
druhou květnovou neděli. V tento den dávají děti svým matkám květiny nebo jiné dárky,
většinou vlastnoručně vyrobené.
Obdobné svátky po celém světě existovaly už dávno v historii, např. ve starověkém Řecku se
slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey = Kybelé matky
bohů.
V 16. století se v Anglii oslavoval svátek matek pod názvem
Mateřská neděle (nebo Neděle matek) a připadal na postní
dobu před Velikonocemi. Mnoho chudých lidí tehdy sloužilo
v bohatých domácnostech daleko od domova a nemohlo
trávit čas se svými matkami. Proto sloužící dostávali na tento
den volno, aby se mohli vrátit domů nebo navštívit kostel ve
svém rodném městě, kde žily jejich matky a další příbuzní.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných oslav tohoto svátku
vznikla roku 1907 na počest Anny Reeves Jarvisové, která
bojovala za práva matek. Poprvé byl veřejně slaven o rok
později. V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA
Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek coby
celonárodního svátku, konající se druhou květnovou neděli.
V Československu se začal
slavit tento den v roce 1923. Jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková, dcera Tomáše Garrigua Masaryka. Po druhé
světové válce byl postupně zatlačován do pozadí oslavami
Mezinárodního dne žen (slaveného vždy 8. března), ale i
přesto se dál v některých rodinách připomínal. Po roce 1989
se opět začal slavit veřejně. MDŽ se ale zachovává také,
podobně, jako v jiných zemích. V některých zemích se oba
svátky sloučily.

V zastoupení všech vacenovských mužů, dětí,
vnoučat či pravnoučat
děkuje farnost i obec Vacenovice
všem vacenovským
maminkám , babičkám či prababičkám
za jejich neúnavnou lásku a často neopětované pochopení…
Vše nejlepší
K vašemu svátku

Seznamte se, prosím…
Antonín Šuránek (29. května 1902 – 3. listopadu 1982)
Narodil se 29. května 1902 v Ostrožské Lhotě v rodině
Martina a Anny, rozené Vaňkové, jako předposlední ze šesti
sourozenců. V deseti letech mu zemřela matka. Obecnou
školu navštěvoval ve svém rodišti, měšťanskou v sousedním
Uherském Ostrohu. Klasické gymnázium vystudoval
v Uherském Hradišti a maturoval zde v roce 1922. Ještě
v témže roce začal studovat teologii na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Olomouci a kněžské svěcení přijal
5. července 1926. Po tříletém kaplanském působení ve
Slatinicích u Olomouce byl v roce 1929 povolán do
kněžského semináře v Olomouci a ustanoven spirituálem.
Když na počátku protektorátu vyhnalo gestapo bohoslovce
ze semináře a poslalo je na nucené práce do Německa, byl
s nimi i s jejich rodiči v trvalém písemném styku. Pro
zbytek bohoslovců, kteří ze zdravotních důvodů nebyli na
práce nasazeni, zařídil náhradní vyučování a pokračoval ve
výchovné práci. S jejich pomocí posílal nasazeným
bohoslovcům látku k rozjímání. Od roku 1939 do r. 1950 vždy o prázdninách veřejně působil
na poutním místě u sv. Antonínka nad Blatnicí. Po válce se P. Šuránek vrátil jako spirituál do
semináře a učil i na teologické fakultě, kde roku 1946 získal doktorát teologie. Protože po
roce 1948 odmítl vyučovat na nově zřízeném a státem kontrolovaném semináři v Praze,
později přeloženém do Litoměřic, byl poslán jako kaplan do Velkého Ořechova u Uherského
Brodu. Počátkem července 1951 byl v kroměřížské nemocnici hospitalizován se zápalem
plic. Přestože jeho zdravotní stav byl vážný, byl v nemocnici zatčen a bez sdělení důvodů
převezen do internačního kláštera v Želivě. Po propuštění v říjnu 1955 začal pracovat jako
dělník ve štramberské vápence a zůstal zde až do odchodu do penze r. 1962. Bydlel poté u
svého bratra Josefa v Uherském Hradišti.
V září roku 1968 byl znovu povolán do funkce spirituála v obnoveném olomouckém
semináři a mohl se vrátit i na Sv. Antonínek. V roce 1970 byl však přinucen ukončit své
veřejné působení. Na základě intervence blatnického faráře byl pověřen prozatímním
duchovním správcem v Blatničce. I zde se intenzivně věnoval pastorační činnosti. Jeho vliv,
a to nejen na věřící, byl tak velký, že normalizovaná státní správa neviděla jinou možnost,
než mu v roce 1975 opět odebrat státní souhlas.
Z Blatničky se přestěhoval nejdříve do Uherského Hradiště a později se svým synovcem P.
Antonínem Dominikem pobýval na farách v Liptáni, Písařově a Ludgeřovicích. Zemřel
3. listopadu 1982 v nemocnici v Ostravě-Petřkovicích a byl pochován ve svém rodišti,
v Ostrožské Lhotě.
Proces blahořečení P. Antonína Šuránka zahájilo olomoucké arcibiskupství 3. května 1996 a
po 43 zasedáních jej ukončilo 21. září 1999. Shromážděný písemný materiál v rozsahu přes 3
tisíce stran byl poté odeslán do Říma Kongregaci pro blahořečení a svatořečení, která
potvrdila platnost procesu dne 3. června 2000. Nyní se vypracovává odborná pozice o životě
a hrdinských ctnostech, vyžaduje se však ještě potvrzení jeho svaté pověsti na základě
vyslyšení proseb a alespoň jednoho zázraku na jeho přímluvu.

Okénko
do historie farnosti
Než se znovu rozepíšeme o historii v naší farnosti, chceme
znovu připomenout a upozornit na náš doslovný
přepis, včetně současných, (i když tehdy to chyby
nebyly), pravopisných chyb. Je to z důvodu autentičnosti.
Okrasný park
Zdejší kostel a fara zásluhou dp. faráře milotického Josefa Dorazila postaveny na krásném
místě, v dědině a mimo dědinu. Okolí kostela postrádalo však odpovídající úpravy oběma
budovám. Po postavení svatyně byly vysazeny Martinem Chvátalem – kostelníkem – před
kostelem a na jeho západní straně lípy, za dp. Tkadlečka na svahu u silnice a před farou
šeříky. Keře šeříkové vzrostly časem takřka ve stromy, úplně zakrývaly faru, byly dobrým
úkrytem a škodily budově. Okolí kostela bylo hledaným místem pro drůbež, husy a kozy, což
velmi snižovalo posvátný jeho ráz. Duch. správce v zimě 1949 přikročil k sadové úpravě fary
a kostela. Keře šeříků vykopány, terén rovnán a navážen, rozbitý drátěný plot se strany
východní a západní odstraněn. Potřebné plochy zryty a osety trávníkem a v nich vysazeny
záhony červených keřovitých růží „polyantek“. Prostranství kolem kostela a fary uzavřeno
živým plotem křovin bíle kvetoucích „spireí“. Práce a udržování velké zvláště v době letního
sucha, ale přináší radost z nádherně kvetoucích křovin a růží zvláště z jara a na podzim.
Sousedům kostela a fary, chovatelům drůbeže a domácího zvířectva se málo duch. správce
touto úpravou zavděčil. Cizí lidé dovedou však krásu sadu docenit. V jeho úpravě se
v dalších letech pokračuje. Při této úpravě znovu vyměřeny pozemky kostela se strany
západní a hranice vymeznikovány. Vydání 1 161 Kčs. Mnoho bylo u sadu přioráno! Před lety
darováno! Náklad okrasných křovin a růží 8 710 Kčs a 7 960 Kč.
Svěcení hasičského praporu + Vznik poutí do Šaštína!
Dne 8. května r. 1949 konala se ve Vacenovicích slavnost svěcení praporu sv. Floriána pro
zdejší sbor dobrovolných hasičů. V neděli o půl osmé vyšel z kostela průvod k domu matky
praporu pí. Marii Šťastné č. (číslo domu v kronice neuvedeno - jen malá mezera za písmenkem č.). Po
odevzdání praporu a případném proslovu matky praporu, ohromný průvod se odebral
k polnímu oltáři u sochy P. Marie. Světitel praporu dp. Josef Pospíšil, správce děkanství a
farář v Mor. Písku pronesl slavnostní kázání o arcibiskupu Dr. Ant. Cyrilu Stojanovi, jako
vzoru lásky k bližnímu. Potom prapor posvětil za asistence ThDr. Metoděje Trunečky, faráře
milotického a místního duch. správce. Následovala polní mše sv. ke cti sv. Floriána za všecky
++ členy zdejšího hasičského sboru a za Boží ochranu před ohněm. Odpoledne konána u
pomníku padlých vojínů mírová slavnost. Na ni za místní sbor promluvil starosta hasičského
sboru p. Ondřej Loprais, jehož projev poznamenává se doslovně:
Psal se rok 1878 v dějinách zdejší obce. Den 24. dubna zapsal se do jejich dějin červeným a
černým písmem, neboť celá obec toho dne podlehla hrozné zkáze ohněm, který byl
úmyslně založen z osobní msty jistým člověkem. Zášť šlehající ohnivými plameny proti
jednotlivci vyžádala si za oběť lidská obydlí celých Vacenovic, které lehly popelem.

V troskách neštěstím postižených obyvatel našly svůj hrob v č. 53 Eleonora Bábíčkova, dcera
Petra Bábíčka, podsedníka z Vacenovic ve stáří 65 let a v č. 54 Eva Bábíčkova, manželka
Martina Bábíčka, čtvrníka z Vacenovic ve stáří 34 roků. Tak zaznamenaly matriky zdejší fary.
Ohromný požár založený žhářem, který cynicky na „dubňanské mezi“ pozoroval jak plameny
ničí lidská obydlí a sytil neštěstím bližního svou pomstu, požár viditelný do dalekého kraje,
takže až z Koryčan přijeli hasiči na pomoc nešťastné obci, nezničil v srdcích obyvatel vacenovských důvěru v Pána Boha. Z trosek svých obydlí, ze záplavy slz, kterými kropili výsledky
svého životního úsilí vyrostly krásné květy: důvěra v pomoc P. Marie, úcta k sv. Floriánu,
vzájemná spolupráce pro pomoc bližnímu. Tehdejší „starší bratr“ zpěvák vacenovský Jakub
Výlet učinil jménem obce příslib P. Marii, kterým se obec zaslíbila, že každým rokem vykoná
pout do Šaštína na Slovensku, aby přímluvou P. Marie byla pro budoucí časy uchráněna
zhoubného ohně. Tomuto záslibu zůstala až dosud věrna a každoročně na svátky svatodušní
do Šaštína putuje. Úcta k sv. Floriánu, ochránci proti ohni vkořenila se do srdcí zbožných
předků, jak o tom svědčí bývalý zvon na staré zvonici sv. Floriánu zasvěcený, kterým se
zvonívalo také když bouřné mraky stahovaly se nad krajem a věstily neštěstí. Rovněž to
dosvědčuje obraz sv. Floriána na staré červené korouhvi. S důvěrou o pomoc Boží rostla
také společná snaha pomoci bližnímu v době neštěstí, zejména při ohni. A tak můžeme
pozorovat v r.1902 u nás první kroky k založení hasičského sboru, k jehož uskutečnění došlo
v r.1904. Prvním starostou sboru se stal p. Vincenc Ingr, velitelem Antonín Uhlík. Sbor
časem ze svých prostředků a dary příznivců zakoupil novou stříkačku a dal ji církevně
posvětit. Dnes po 45 letech svého založení prožíváme krásnou slavnost posvěcení nového
našeho praporu sv. Floriána. Nemám jiného přání, než aby tento prapor byl nám znamením,
které nás má družit všecky ve spolek jednou nerozlučnou páskou, aby nám byl pobídkou,
bychom v práci v jednom šiku pod ním neustávali ale úspěšně pracovali k svému cíli. Naše
hlavy sestárnou, ruce zemdlí. Kéž nám sv. Florián vzbudí nové spolupracovníky v řadách naší
mládeže. Všechny je volám a zvu k práci pro pomoc bližnímu, která má svůj základ v lásce
k Bohu.
Projev starosty hasič. sboru
Prapore náš posvěcený, vlaj nad hlavami těch, které se sklonily již k spánku posmrtnému,
pěj tichou píseň klidu a pokoje nad skončeným jejich životním dílem a nám připomínej,
abychom šli v jejich dobrých šlépějích! Prapore náš, buď nám znamením vzájemné věrnosti,
lásky, srdečného bratrství, vytrvalé práce Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci! Patrone náš,
svatý Floriáne, žehnej naší práci, ochraňuj naši obec od zhoubného ohně, has ale také
plameny ohně závisti, nesvárů, msty a vypros naší drahé obci Boží ochrany, celé drahé
Moravěnce, drahé naší vlasti, pro všechny ty lidské oběti na životech, kterých dnes vzpo –
mínáme trvalého a spravedlivého míru!
Po projevu p. starosty Lopraise promluvil místní duchovní správce, předseda místního
národního výboru p. Josef Krist a zástupci hasičů z okresu. Slavnost vyzněla krásně a
důstojně. Náklad na pořízení praporu obnosem 43 000 Kčs uhrazen z darů členů, příznivců a
dobrodinců hasičského sboru. Prapor byl posvěcen s podmínkou, že ho nebude zneužíváno
k účelům politickým, nýbrž jen při slavnostech hasičských a náboženských. Může býti
uchováván jen v kostele anebo uložen ve farní budově. S těmito podmínkami posvěcení
sbor hasičský souhlasil a k dodržování jejich se zavázal.
Buď Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci!

PŘÍBĚH NA DOBROU NOC
Neporušená těla světců:

Proč odolávají působení času i prostředí?
Prach jsi a v prach se obrátíš. Tato biblická připomínka pomíjivosti života i lidského
těla však neplatí pro všechny. Řada těl světců totiž byla nalezena ve stavu, v jakém byli
pohřbeni. U mnohých dokonce zmizely projevy nemocí nebo předsmrtného vyčerpání.
Vědci si nad tímto fenoménem lámou hlavy a nabízejí řadu vysvětlení. Ani jedno však
zatím není bez trhlin.
Na tom, že tělesná schránka je smrtelná, se shodnou věřící i ateisté. Záhy po ztrátě životních
funkcí nastávají nezvratné změny v jejich vzhledu. Po uložení těla do země proces rozkladu
pokračuje a na jeho konci je pouhá kostra. Existuje však řada světců, jejichž ostatky těmto
procesům vzdorují. Jsou zachovány způsobem, který je v rozporu se všemi přírodními
zákony. Vědci se snaží přijít na důvody toho, proč tomu tak je. Jenže zatím každé navržené
„přirozené“ vysvětlení má své slabé stránky a protiargumenty. Co tedy může stát za touto
záhadou?
První světicí, u které je zjištěna posmrtná
neporušenost, je sv. Cecílie (asi 2.
století). Když je její tělo v roce 1599
exhumováno (vyzvednuto z hrobu), jeho
stav všechny překvapí. Leží na boku, bez
známek rozkladu, na krku má jizvy po
popravčí sekeře, protože ji kat nedokázal
usmrtit a oddělit hlavu od těla. Tělo prý
navíc vydává květinovou vůni. Mohlo by
to znamenat, že žena byla po smrti
balzamována? Pocházela z bohatých
vrstev, nebylo by to tedy nic divného.
Jednoznačně potvrdit, ani vyloučit to
nelze. Světice je dnes uložena pod
hlavním oltářem římského kostela sv. Cecílie v Trastevere a její posmrtný stav zůstává
záhadou. Ovšem jedním z nejznámějších případů posmrtné neporušenosti je sv. Bernadetta
Soubirous (1844 – 1879), která byla jako mladá dívka svědkyní zjevení Panny Marie ve
francouzských Lurdách. Na podzim roku 1909 je v souvislosti se započetím procesu jejího
blahořečení provedena exhumace. V oficiálním úředním hlášení o události se píše, že v rakvi
odpočívala Bernadetta Soubirous,
jakoby spala. Její tělo je prý
v lepším stavu než před smrtí.
Kůže Bernadetty je neporušená se
zřetelnou sítí žil v podkoží, nehty
na rukou i na nohou jsou
v bezvadném stavu. A to vše přesto,
že se tělo nacházelo ve vlhkém
prostředí, o čemž svědčí mokrý
zetlelý hábit a značně zrezivělý
řádový kříž i růženec v rukou. Před

smrtí navíc Bernadetta trpěla řadou nemocí, které měly její rozklad spíše urychlit. Při
exhumaci v roce 1919 jsou některé části jejího těla pokryty vrstvami plísně a soli, což lékaři
přičítají tomu, že tělo při první exhumaci řádové sestry omývaly. Další vyzvednutí se koná
v roce 1925 u příležitosti jejího blahořečení. Během toho je vytvořena tenká vosková maska,
která má zakrýt plísní poškozená místa. Je také přivolán lékař dr. Comte, který z jejího těla
odebírá některé části, jež mají sloužit jako relikvie. O tři roky později, v roce 1928 publikuje
o celé věci vědecký článek: „Kostra byla dokonale zachována, všechna vaziva, kůže i
elasticita a hybnost svalů. To, co mne především udivilo, byl stav jater 46 let po smrti. Mají
elastickou, normální konzistenci,“ popisuje stav těla dr. Comte a dodává: „Ta místa jsem
ukázal asistentům a řekl jsem jim, že tento fakt není v souladu s přirozeným řádem.“
V dějinách církve zdaleka nejde o ojedinělý jev. Podobné nevysvětlitelné uchování tělesných
ostatků se objevuje i u dalších světců, jako jsou například sv. Terezie z Lisieux (1873 –
1897), sv. Jan Maria Vianney (1786 - 1859), sv. Veronica Ciuliani (1660 – 1727), sv. Jan
Bosco (1815 – 1888) nebo sv. Tereza z Avily (1515 – 1582) a mnoha dalších. Skeptikové se
záhadu snaží vysvětlit nejrůznějšími
způsoby. Jednou z jejich nejjednodušších
odpovědí na problém je jeho označení za
podvod. Těla svatých, vystavená často ve
skleněných vitrínách, jsou prý jen
voskové figuríny. Pokud jsou však na
tělech světců náhražky původních
tkání, jde jen o části, nikoliv o celá těla.
Bývá také použita tenká vrstva vosku pro
ochranu před okolním prostředím. Vědci
jsou v posuzování otázky nerozkládajících
se těl svatých opatrnější. Nemluví o
podvodu a snaží se najít odborné
vysvětlení. Jaké verze předkládají?
Odvolávají se například na půdní podmínky, balzamování či cirkulaci vzduchu.
Americká autorka Joan Caroll Cruz napsala v roce 1977 knihu, ve které se problematice
nerozkládajících se těl systematicky věnuje. Autorka zde vlastně vyvrací možnost, že by
k takovému stavu mohly vést přirozené důvody.
Rozděluje totiž zachovalá těla nalezená v zemi do tří kategorií: „záměrně konzervovaná,
náhodně konzervovaná a neporušená“. Složení zeminy, cirkulace vzduchu či zmydelnatění
by přitom byly náhodnou konzervací, balzamování pak záměrnou. Jsou také další argumenty,
které přirozenou cestu vyvracejí. Většina nebožtíků, jejichž těla se zachovala právě díky
záměrné či náhodné konzervaci, je ztuhlá a vysušená. Ovšem neporušená těla vypadají
jinak!
Těla svatých jsou často velmi ohebná, jejich kůže je pružná, vnitřní orgány zachovalé.
Přitom řada z nich zemřela na takové typy chorob nebo zranění, které by měly jejich rozklad
uspíšit. Těla leží často ve vlhku, jejich oblečení shnije, tělesná schránka však nejeví známky
poškození. Navíc v okolí takového těla všechny ostatní podléhají přirozenému rozkladu.
Působí na ně tedy stejné podmínky, avšak reakce je rozdílná. Dokonce ani blízkost tlejících
mrtvol se na svatých tělech nepodepíše.
Proč? To nikdo netuší. Stejně jako důvod, proč těla některých světců zkáze podléhají, a jiná
ne. Jistě, neočekává se, že tělo každého světce bude „nepomíjivé“. Je to spíše jen určitý
„bonus“. Ve skutečnosti je neporušené mrtvé tělo neobvyklé i u svatých. Někdy zůstává

podivuhodně zachován například pouze jazyk nebo srdce, tedy orgány, související s vírou a
jejím šířením. Co vlastně způsobuje tento výběr? Jsou zásluhy a význam konkrétního
světce natolik důležité, že jejich rozkladu zabrání přímo Bůh? Nebo je v tom něco jiného?

Tělo sv. Zity
(1218 – 1272)
bylo prý v roce
1580 vyjmuto
z hrobu jako
neporušené. Po
změně prostředí
došlo
k mumifikaci.

Kopie skutečného
těla sv. Jana Bosca
s některými
částmi jeho
ostatků
(relikviemi)
procestovala 130
zemí světa.
V červnu r. 2015
dokonce ukradli
jeho mozek
z italského
kostela.

Neporušené tělo
Jana Vianney
z Arsu.
Slavný kněz prý
léčí i po smrti.

Pro zasmání
Přijde muž do baru a říká svému příteli, sedícímu a pijícímu na barové židli: „Nazdárek, mám
super vtip na blondýny, chceš ho slyšet?“
V tom do hovoru vstoupí barmanka. „Chlape, než začneš vyprávět, uvědom si, že jsem
blondýna. Tady můj přítel je blonďák, oba vyhazovači jsou taky blond, dva policisté tady u
stolu jsou blonďáci, a jestli dobře vidíš, tady ty tři krásné slečny kolem tebe jsou taky
blondýny. Ještě pořád chceš ten vtip vyprávět?“
„Ne, ne, už ne! Nemám sílu ten vtip tady pak devětkrát vysvětlovat.“
V televizi pořád varují před tím, kolik tisíc lidí ročně zabije alkohol.
Ale lidé by si měli uvědomit, kolik tisíc lidí se díky alkoholu narodí!
Manželka se mě zeptala, jaké mám plány na víkend.
Odpověděl jsem, že budu jako Ježíš o Velikonocích:
Od pátku zmizím a spatří mě až v pondělí.
„Přemýšlím, Fando, jestli si mám na farmu pořídit novou krávu nebo nové kolo.“ „Já si
myslím, Jirko, že když budeš jezdit na krávě, budeš vypadat jako blázen.“ „To máš asi
pravdu, ale nebudu vypadat ještě hůř, když budu dojit kolo?“
Dva netopýři visí na stromě a ten jeden se ptá druhého: „Pamatuješ, jaký byl tvůj nejhorší
den v životě?“ Druhý netopýr se na chvíli zamyslí a pak smutně praví: „Když jsem měl
průjem!“
Co mají společného úředníci a Robinson Crusoe? Oba netrpělivě čekají na pátek.
Vdovec se během velice krátké doby znovu oženil. Za manželku si však nevzal ledajakou
ženu, ale sestru své zesnulé paní. Kamarád ho nechápe a ptá se: „To ji tak miluješ, že sis ji
musel hned vzít? Vždyť je to tvoje švagrová.“ Novomanžel se na něj podívá a suše odpoví:
„Ani ne, ale nechtěl jsem si ve svém věku zvykat na novou tchýni.“
Šéf se ptá jednoho zaměstnance: „Proč si myslíš, že je František dnes v práci, když má jeho
tchýně pohřeb?“ Dotazovaný odpoví: „Šéfe, víš, jeho zásada je taková: Nejdřív práce,
potom zábava.“
U soudu: „Obžalovaný, proč jste vystřelil na svou tchýni dvacetkrát?“ „Protože jsem Bohužel
neměl víc nábojů.“
Učitel se ptal studenta: „Opravdu ti tatínek nepomáhal s tím domácím úkolem?“ „Ne,
opravdu ne, on ho dělal celý sám!“
„Jardo, vstávej, musíš do školy!“ „Ne, prosím, já nechci!“ „Nedělej drahoty a vstávej, nesmíš
přijít pozdě!“ „Néé, já fakt nechci. Všichni mě nenávidí, ubližují mi a nadávají. Já tam
nechci!“ „Ale ty tam musíš jít, dyť jsi jejich učitel!“
„Tak jsem si koupil minulý týden kuchařku, že začnu konečně doma vařit, když žena k
tomu není. Ale zatím jsem ještě nic neuvařil.“ „Jak to?“ „Protože všechny recepty začínají
slovy: Vezměte čistý hrnec …“
V domově důchodců si jedna babka stěžuje druhé. „Maruško, mně nevadí, že mi ten můj
dědek pije moje likéry. Dokonce je mi jedno, že žere moje dietní jídlo. Neštve mě, když
používá moje krémy proti vráskám, prostě mi nevadí téměř nic. Ale když si ten vůl sedne
naproti mně a tlemí se na mě mýma zubama, to bych ho vážně zabila.“

Manžel přijde domů. „Miláčku, lásko moje, honem se sbal. Vyhrál jsem v loterii!“ „Ooo, to
je skvělé! A kam jedeme:“ „Já nikam, ale ty konečně táhni z baráku!“
Muž řve na svou manželku: „Už mě nebaví hrát pořád druhý housle!“ Manželka s ledovým
klidem: „Buď rád, že jsi pořád ještě v orchestru!“
Manželé mají dvacáté výročí svatby, ale místo romantického večera tráví společný čas
hádkou. Nakonec muž nevydrží a říká manželce: „Když umřeš první, nechám na tvůj
náhrobní kámen napsat: Zde leží moje žena – studená jako vždy!“ Manželka se nenechá
vytočit, ušklíbne se na něj a vmete mu do tváře: „A když první umřeš ty, bude na
náhrobku stát: Zde leží můj manžel – konečně tuhý!“
Pouhé čtyři týdny po svatbě volá novomanželka se svojí matkou. „Dnes jsme měli naši první
hádku.“ „Ale dceruško, to se stává v mnoha rodinách a dokonce ještě dříve než měsíc po
svatbě. Hádka jen utužuje vztah!“ Snaží se matka utěšit svou dceru.
„No jo mami, ale já nevím, co mám dělat s mrtvolou!“
Dcera sedí v místnosti a snaží se vyřešit křížovku. Náhle se zarazí a ptá se svého otce:
„Tati, nevíš, jak se řekne konec života na deset?“ Tatínek chvíli přemýšlí, počítá na prstech
a pak vítězoslavně vykřikne: „Manželství!“
Umírající muž leží na smrtelné posteli, zbývá mu jen několik málo okamžiků. Manželka se na
něj jde podívat, a jakmile otevře dveře, ucítí umírající vůni koláčů a koblih.
„Mařenko…koblihu…prosím…poslední…“ „No dědku, ty ses asi zbláznil, ne? Já tady celý den
peču na Tvůj pohřeb a ty bys to nakonec ještě všechno sežral!“
„Pacient, kterého jste právě vyšetřil, zemřel mezi dveřmi, když odcházel z čekárny. Co
mám dělat? „Otočte tělo, aby to vypadalo, že teprve přicházel.“
„Pepíku, co víš o starých Římanech?“ ptá se učitelka na hodině dějepisu. Pepíček chvíli
přemýšlí a pak říká: „Všichni jsou mrtví.“
„Pane doktore, kam mě to vezete?“ „Do márnice.“ „Ale vždyť já nejsem mrtvý!“ „Ještě
tam nejsme…“
Hledám řidiče náklaďáku, který včera v noci na přechodu přejel mou drahou manželku.
Mám ještě švagrovou a tchýni!
Hádanky
Jaká voda nemůže nikdy zmrznout? – Horká.
Co dokáže přemoci nejsilnějšího muže na světě? – Spánek.
Jak daleko běží zajíc do lesa? – Do půlky, pak už běží z lesa.
Zelinář na rohu je 1,80 m vysoký, jeho obvod hrudníku je 98cm a velikost bot 44. Co váží?
– Zeleninu.
Jaké zvíře je nejsilnější? – Šnek, protože je jediný, kdo si nosí dům s sebou.
Tři muži se jdou potápět, ale pouze jeden z nich má mokré vlasy. Jak je to možné? –
Ostatní dva jsou plešatí.
Který nápoj je nejsilnější na světě? – Voda, protože unese všechny nákladní lodě.
Elektrická lokomotiva táhne vlak směrem na severozápad. Jakým směrem se pohybuje
pára? – Elektrická lokomotiva nemá páru.
Jak se říká těm, kteří žijí z ruky do huby? - Zubaři.

„Modli
se a
pracuj,
modli se
a sportuj“
Orel je katolická
sportovní
organizace, která
byla založena na
počátku 20.století
katolickými
sportovci. Určit
přesné datum jeho
vzniku je proble matické, neboť vznikal postupně zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků na
přelomu 19. a 20. století, samotná organizace považuje za rok svého založení rok 1909, kdy
se sjednotil název a vzniklo řádné jednotné vedení organizace na Moravě a provizorní v
Čechách. V době první republiky byl Orel se zhruba 35 000 členy v roce 1931 po daleko
početnější Československé obci sokolské druhou největší sportovní organizací v tehdejším
Československu. Orel staví svoji činnost na křesťanských základech a věnuje se především
sportu pro všechny a práci s mládeží. 1.Všeorelský slet se konal v Písku a to ve dnech 15 a
16. srpna 1936.
V roce 1896 byl při jednotě katolických tovaryšů v Praze založen tělocvičný odbor a
obdobné jednoty pak začaly vznikat i v jiných místech při křesťansko - vzdělávacích
spolcích. Roku 1904 se konal na Velehradě sjezd křesťansko-sociální strany, který přijal
směrnice k zakládání tělocvičných odborů při katolických organizacích. Formálně byl Orel
založen z podnětu katolické církve v roce 1909. Nejrychleji se nová sportovní organizace
rozrůstala na Moravě, kde ve svém působení na mládež zdatně soupeřila se Svazem
dělnických tělocvičných jednot (SDTJ) i Sokolem.
Orel vznikl za rakousko-uherské monarchie, kdy do něj vstupovali katoličtí kněží a věřící,
kteří předtím nebyli organizováni nebo se podíleli na činnosti jiných spolků. Podstatná část
katolíků tehdy vystoupila z liberálního Sokola a vstoupila do vlastní katolické tělovýchovné
organizace. Proto od začátku existovala mezi oběma spolky nevraživost. Orlové tehdy čelili
výčitkám, že narušují národní jednotu. Vzájemná řevnivost či ignorování – až na čestné
výjimky - přetrvávaly během celé první republiky. Změna přišla až po druhé světové válce,
kdy členové obou spolků po předchozí drastické válečné zkušenosti začali kooperovat.
O napětí po rozštěpení Sokola a Orla na základě vztahů k církvi svědčí anonymní fejeton v
katolickém týdeníku Čech z roku 1910, kde se mezi jiným praví:
Svobodomyslné sokolstvo uvítalo „Orel” — když je dříve z tábora svého
náboženskou nesnášenlivostí vypudili — tak hnusným způsobem, že zůstane to v
kulturních dějinách Sokolů navždy k věčné jejich hanbě zachováno. Jeden z
nejslavenějších bratrů Sokolů, předáků, profesor zemské reálky v Příboře, učitel dětí
katolických rodičů, napsal k uvítám „Orla“ báseň, která nalezla nadšené pochvaly a
přijetí v řadách sokolských. Stůjž zde na věčnou hanbu Sokola a spisovatele,

profesora Judy tato „báseň na pochod Orlů”.
— Úryvek z článku Z letopisů sokolských, (Čech, 21. 12. 1910)
Ve fejetonu je uvedena „sokolská“ parafráze původní Básně na pochod Orlů (viz níže), proti
které se autor fejetonu ohrazuje (kopie výtisku dostupná v systému Kramerius je částečně
nečitelná):
Hej, „Orli“ s měšcem naditým / poleťte k stanům rozbitým / tož k farám, jak se patří /
... Jsme „Orli“, spíše chrobáci / a známí brouci, vrtáci / co šťárají se v lejně, / ať
našich schůzí jeden duch, / ať našich novin jeden puch, / pořád to smrdí stejně.
V Čechách se organizace uchytila zprvu jen na východě. Název Orel byl převzat od
slovinských katolických tělocvičných organizací. Téhož roku 1909 se ve Vyškově konal
první zemský slet. O dva roky později byla zvolena první Ústřední rada orelská v čele s
Janem Šrámkem. Před zahájením 1. světové války měl Orel 249 odborů s 12 068 členy.
Orlu byla v nové republice vyčítána ostatními českými organizacemi (Sokol, SDTJ) podpora
Rakousko-Uherska a negativní postoj k husitství. Orel však s podporou katolické církve
rychle mohutněl. V roce 1922 měl spolek přes 130 000 členů v 1 064 jednotách.
Na Slovensku začaly první orelské jednoty vznikat až po roku 1918. V únoru 1919 vznikla
první jednota v Malackách a v roce 1920 měla orelská základna na Slovensku více členů, než
v Čechách dominantní Sokol. V témže roce 1920 bylo v Orlu evidováno 346 jednot s téměř
40 000 členy. V srpnu 1922 se v Brně konal první slet Orla. Roku 1929 se v rámci oslav
svatováclavovského milénia v Praze konaly Svatováclavské dny Orelstva, které navštívil i
prezident T.G. Masaryk. Bylo mu to vyčítáno i Sokolem. Po roce 1925 bylo v Orlu přes
140 000 členů.
Tělovýchovná činnost byla rozmanitá. Mimo cvičení v tělocvičnách se věnovala pozornost
branné výchově, atletice, košíkové, odbíjené, tenisu, házené a lyžování. Na Slovensku sílily
snahy po osamostatnění a tyto tendence se přenesly i do Orla. V roce 1935 se slovenský Orel
osamostatnil a podřídil Hlinkově slovenské ludové straně. Třetí sjezd slovenského Orla byl
konán 13.–15. srpna 1938 a byl ve znamení protičeských, protikomunistických a protižido vských postojů. Po vzniku Slovenského státu byly všechny tělovýchovné organizace, tedy i
Orel, zrušeny.
Po obsazení českého pohraničí se Orel s řadou dalších organizací spojil 14. října 1938 v
Svazu občanské pohotovosti. Ministerský předseda Rudolf Beran vyvíjel tlak, aby se
sjednotily úplně všechny sportovní organizace a vznikla jednotná tělovýchova. Po Mnichově
byla řada českých organizací zakázána, okupační správa prosazovala činnost Kuratoria pro
výchovu mládeže. Orel se postupně zapojil do odboje a čelil zatýkání svých příslušníků. Dne
30. listopadu 1941 vydalo policejní ředitelství v Brně zákaz činnosti Orla na Moravě a v
Čechách byl úředně rozpuštěn 30. září 1942. Během 2. světové války padlo 332 členů Orla.
Členy Orla byli i parašutisté Josef Bublík a Jan Kubiš, kteří se podíleli na atentátu na
Heydricha.
Orel byl v roce 1945 obnoven, v listopadu 1946 byl začleněn (spolu se Sokolem a DTJ) do
Československého tělovýchovného svazu. VIII. sjezd Orla se konal v roce 1947, zde Orel
odmítl snahy o jednotnou tělovýchovu v Československu. V roce 1948 byla organizace
rozpuštěna znovu, tělovýchovné organizace byly státem začleněny do socialistického
výchovného systému, zprvu pod názvem Sokol, jednotné tělovýchovné organizace. Během
krátkého období roku 1968 se podařilo ustavit přípravný výbor Orla a dalších rozpuštěných
organizací. Normalizační proces po srpnu 1968 tyto snahy rázně umlčel, v tělovýchově se
konference ČSTV v červnu 1969 plně postavila za KSČ a jednotnou tělovýchovu. Znovu byl

Orel obnoven v roce 1990.
Orel má v současné době 19 000 členů, kteří jsou členy téměř 250 jednot. Orel působí na
celém území České republiky, které je rozděleno celkem do 23 žup.
Nejrozšířenější sporty: florbal, malá kopaná, stolní tenis a gymnastická cvičení.
Orel je členem mezinárodní organizace katolických sportovních spolků FICEP. Ústředí Orla
je v Brně. Současným starostou je Stanislav Juránek, bývalý poslanec a hejtman
Jihomoravského kraje za KDU-ČSL.

Vzhůru Orle slovanský
Vzhůru Orle slovanský, bílý orle náš, rodné země od věků, byl jsi věrná stráž!
silný spár a peruť máš, smělý je tvůj hled, zápasu se nelekáš, v boj své děti veď!
V srdci lásku k národu, v duši víry vznět, s tebou půjdem kupředu, nikdy o krok zpět!
byť i povstal vrahů val, zahřmí v český luh: vpřed, jen bratři směle dál, k vítězství: Zdař Bůh!
Česká vlast až zavolá za svá práva v boj, sestro bílá orlice, chystej bratřím zbroj!
stuhou bíločervenou oviň prapor náš, ať jej chrání krví svou věrná naše páž!
V přední řady, orle, vpřed, za svou rodnou zem, blankytný tvůj zasviť šat v lesku zářivém,
prapor výš, by hrdě vlál v boje třeskný ruch: vpřed, jen bratři směle dál, k vítězství Zdař Bůh!
„Smysl života je v tom, využít, co máme od Otce na nebesích vložené,“
říká Božetěch Kostelka, který se narodil v roce 1931 ve Vyškově do orelské rodiny. Letos je mu
tedy 91 let a stále nám předává své moudrosti a zkušenosti. Je zařazen do síně slávy
Jihomoravského kraje. Za práci s mládeží získal cenu Jihomoravského kraje. Obdobné ocenění za
práci s mládeží v olomouckém arcibiskupství mu předal arcibiskup Jan Graubner. Loni dostal k
devadesátinám cyrilometodějskou medaili od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. Pro orly je
stále prvním, nejvyšším praporečníkem. Při významných příležitostech nosí vzácný orelský prapor,
do jehož žerdi zatloukli své hřeby takové osobnosti jako kardinál Josef Beran nebo svatý papež Jan
Pavel II. a jsou v něm uloženy ostatky sv.Vojtěcha. Zatím si pamatuji jedinou orlici, která nesla
prapor spolu s ním: čtrnáctiletá Linda Záděrová, skvělá stolní tenistka. Je to symbolické. Kvůli

nacistům a komunistům, kteří chtěli orla zlikvidovat, předává bratr Kostelka prapor ne z otce na
syna, ani z děda na vnuka, ale jako pradědeček na pravnučku.

Pro zamyšlení
Tenhle pán se jmenuje Antonín Holý. Možná ho neznáte, ale 1 z 200 obyvatel téhle planety se léčí
jeho léky. Pan profesor Holý totiž se
svým týmem vyvinul lék potlačující
virus HIV, hepatitidu typu B a další
virová onemocnění. Kromě jeho 60
patentů, 604 publikací a vytříbeného
smyslu pro humor mi připadá
impozantní ještě jedno číslo.
20 000 000 000 korun. Dvacet miliard.
Tolik peněz už naše země (přesněji
Akademie věd ČR) získala za Holého
patenty. Skromný chemik by se tak
letos teoreticky podle majetku zařadil
mezi 10 nejbohatších Čechů. Jen ty
peníze nevydělal sobě, ale nám všem.
Profesor Antonín Holý zemřel v roce
2012. I v době, kdy už byl vážně
nemocný, ze svého malého domku na
okraji Prahy do práce nejezdil taxíkem, nýbrž MHD.
Nechápu proč, ale tenhle pozoruhodný příběh plno lidí nezná. Pan profesor se dokonce ani neumístil
v anketě Největší Čech. O panu profesorovi se jednoduše málo ví. A tak bych moc rád přispěl k
tomu, aby ho lidé znali. Ten příběh za to stojí.

Blahopřání farnosti
Dovolte nám, abychom tak jako v loni, i letos popřáli našemu nejstaršímu spoluobčanovi:

Nejstarší občan Vacenovic,
mistr tesař, pan
JAN NOVÁK
se 20. května dožívá 98 let.

Zástupci farnosti upřímně děkují
za jeho obětavé služby pro církevní
společenství
a na přímluvu sv. Josefa - patrona dělníků - mu do dalších dnů vyprošují
hodně životních sil a ochranu Panny Marie.
Vydáno ke cti a slávě Boží 1.5.2022, v počtu 120 ks, číslo 24

Správce webu neodpovídá za obsahovou ani gramatickou správnost dodaných příspěvků !

