Noviny Vacenovské farnosti

Svátky a slavnosti v měsíci červnu
5.6. neděle – Slavnost Seslání Ducha Svatého – Boží hod svatodušní
9.6. čtvrtek – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného hněze
12.6. neděle – Slavnost Nejsvětější Trojice
16.6. čtvrtek – Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo
24.6. pátek – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
25.6. sobota – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
29.6. středa – Slavnost sv. Petra a Pavla

Červen - Co nám tento krásný měsíc přinese?
Jaro se mění v léto. Zatímco jarní měsíce jako je březen a duben se barvily do zelena,
květen již nabíral růžových odstínů a červen plný ve vzduchu visícího příslibu léta se začíná
halit do jemné červeně. Červená, podobně jako vejce, je symbolem nového života, a právě
červen je dobou, kdy začínáme sklízet jeho plody, které byly během března zasety, během
dubna a května opečovávány a vedeny k růstu.
Dny se prodlužují, noci zkracují, člověk touží trávit maximum času venku a dosyta
vychutnávat magické krásy přírody, která se v červnu nachází v plném rozpuku. Oproti
jemnému květnu, který můžeme přirovnat k něžné, romantické, teprve se rodící a nesměle se
„oťukávající“ lásce, se červen prezentuje jako propuknutá vášeň plná rozkoše a radosti ze
života. Tolik barev, vůní, chutí a dlouhotrvající sluneční svit zalévající nás příjemným
teplem. To vše nabízí červen. Vnímáme to dnes stejně jako generace před námi.
Právě pro naše předky byl červen měsícem sklizně a první velké úrody. Sekala se tráva a
sušila se na seno, jehož „výroby“ se účastnila celá rodina, dokonce i vesnice. Seno, usušená
zelená píce, hrálo totiž pro všechny hospodáře velmi důležitou úlohu – krmili jím zvířata,
díky kterým přežívali dlouhou zimu, protože sloužili jako potrava po celý rok. Lidé trávili
čas pospolu, venku, na čerstvém vzduchu, zpívali kosecké písně a při prvním sečení v roce
dávali v rámci rituálních obřadů zemi děkovné dary za to, že jim připravila trávu, kterou
mohou poséci.
Jedním ze svatých, k němuž lidé upínali své prosby, byl Medard, jeden z významných
patronů počasí. Jeho svátek totiž vychází na období, které mělo pro sklizeň zásadní význam:
podobně jako v květnu na „zmrzlé muže“ přichází do Evropy chladný a vlhký oceánský
vzduch přinášející dlouhé a prudké deště. Ty mohly natropit spoustu škody: způsobit
povodně, zničit zaseté plodiny, znemožnit dosušení sena. Lidé věřili, že francký biskup svatý
Medard, který žil na přelomu 5. a 6. století a byl známý dobrotou a péčí o chudé, je může
před deštěm ochránit. Tradovalo se totiž, že když byl malý chlapec a v polích jej zastihla
bouře, objevil se na obloze orel, který jej svými širokými křídly před nečasem ochránil.
Sečení sena kosou mělo také významnou socializační funkci a utužovalo vztahy mezi
lidmi nejen v rodině. I důležitost rodinných vazeb červen v tomto směru připomíná a my si ji
můžeme připomenout hned jeho prvním dnem. Prvního června se totiž slaví Mezinárodní
den dětí, který má upozornit na práva a potřeby nejmenších z nás. Ačkoliv se svátek
oficiálně slaví až od roku 1950, návrhy na jeho zavedení byly vzneseny o mnoho let dříve,
již v roce 1925. Podnětem k tomu se staly četné válečné křivdy, jejichž oběťmi se často
stávají právě nevinné děti. Po Dni dětí přichází potom na třetí červnovou neděli Den otců.
První neoficiální oslava proběhla v Americe již v roce 1910 a uspořádala ji jistá žena, která
chtěla otci poděkovat za to, jak se o ní a její sourozence po smrti maminky postaral.
Oficiálně se svátek slaví od roku 1966.
Nejprve letní slunovrat…
S koncem června souvisí dvě magické noci. 20. nebo 21. června nastává letní slunovrat, tedy
chvíle, kdy je den nejdelší a noc nejkratší. Od tohoto okamžiku však začíná dnům ubývat a
nocím naopak přibývat. Proto chtěli předkové Slunci dodat sílu: zapalovali ohně a aby se
očistili od všeho zlého a dodali odvahu a odhodlání i energii i sobě, přeskakovali je. Popel
z těchto ohňů druhý den rozhazovali po polích, aby si zajistili dobrou úrodu.
… potom Svatojánská noc
Kouzelnou moc má údajně i noc z 23. na 24. června. Říká se jí Svatojánská, protože je
pojmenovaná podle křesťanského proroka a mučedníka svatého Jana Křtitele, který se 24.

června v 1. století narodil. Je výrazem boje katolické církve s pohanskými rituály a
zvyklostmi: církev chtěla oslavy slunovratu vymýtit, později je však přijala a změnila název
právě na Svatojánskou noc. Podobně jako o slunovratu se zapalovaly ohně, navíc se věřilo,
že se v tuto noc otevírají skrýše plné pokladů a že bylinky natrhané v této době mají
čarovnou moc.

Tradice Svatojánské noci
Svatojánská noc patří mezi nejvýraznější tradice, kterým bohatě holdovali nejen naši
předkové, ale i minulé generace po celé Evropě. Bohužel dnes tento lidový obyčej
s náboženskými prvky pomalu upadá v zapomnění, což je velká škoda.
Když slunce dosáhne na obloze svého vrcholu a jeho paprsky dopadají kolmo na obratník
Raka, nastává letní slunovrat. Tímto dnem s nejdelším časem denního světla a nejkratší nocí
startuje na severní polokouli astronomické léto.
Letní slunovrat většinou připadá na 21. června s tím, že přesný čas se může měnit. A právě s
příchodem léta se objevuje také spousta tradic, které se k tomuto příjemnému ročnímu
období vážou – některé už dlouhá
staletí, jiné jsou celkem nové.
Svatojánská noc dostala svůj název záhy
po příchodu křesťanství do našich zemí
po svatém Janu Křtiteli. Naši předkové
věřili, že právě noc z 23. na 24. června
má magickou moc a díky tomu vznikla
pro tento čas řada tradic. Některé jsou
spojeny se zdravím, jiné s milostnou
magií a štěstím.
Posoudit, co je na nich pravdy, musí
každý sám. Jedno je ale jisté – oslavy
této noci zanechaly spoustu svých stop v
dlouhé historii pohanské a křesťanské
kultury a inspirovaly nejedno umělecké
dílo. Za všechny jmenujme třeba slavnou hru Sen noci svatojánské dramatika Williama
Shakespeara.
Mnoho tradic se vázalo přímo ke slunci, které vždy bylo velkým zájmem všech kultur,
protože jeho síla měla přímý vliv nejen na kvalitu sklizně. Naši předkové dobře věděli, že po
letním slunovratu se již dny neprodlužují a síla slunce začíná slábnout. O Svatojánské noci se
proto zapalovaly velké ohně na kopcích, které měly slunci dodat více síly, aby co nejdéle
přinášelo všemu na Zemi užitek.
Lidé také věřili v očistnou sílu těchto ohňů, proto je přeskakovali. Kolem ohňů se tančilo,
veselilo a hrály se různé hry. Jedná se o velmi atraktivní podívanou a možná právě proto je
tato tradice v některých regionech živá dodnes.
Děvčata o Svatojánské noci trhala (mlčky a bez ohlédnutí) devatero kvítí a vkládala si je pod

polštář. Ve snu se jim pak měl zjevit obličej jejich osudové lásky. Věncem z devatera kvítí se
také zdobil vršek jedle, která na některých místech sloužila jako základ velkého ohně.
Oněch devět magických bylin představovaly kopretina, růže, smolnička, chrpa,
rozchodníček, čičmundíček, mateřídouška, fialka a zvonek.
Některé zvyky se přímo vztahovaly k zajištění co nejlepšího průběhu partnerských vztahů.
Děvčata například prohazovala ohněm věneček, a pokud ho některý mládenec na druhé
straně chytil, měl být jejich budoucí vztah věrný.
Avšak o samotné noci se na věrnost příliš nedbalo, protože se také tradovalo, že je právě té
noci dovoleno to, co se jindy nesmí. Vznikaly – třeba jen pro jednu noc – nové páry, které se
společně vypravovaly do lesů za dalšími kouzly.
Hledaly třeba kvetoucí zlaté kapradí, které pomáhalo otevřít skálu či zemi a odkrýt tak
poklad. Byl to však nelehký úkol, protože kapradí prý rozkvétalo přesně a jen o půlnoci a
muselo být zachyceno do bílých šatů právě v moment, kdy opadávalo.
Určitě si vybavíte scénu z nejedné pohádky, kdy dívka otrhává okvětní lístky kopretiny a
opakuje „Má mne rád, nemá mne rád…“. Právě tato tradice má také kořeny v oslavách
Svatojánské noci, i když její původní forma je o něco málo komplikovanější.
Tradovalo se, že před východem slunce v den Svatého Jana má děvče utrhnout na louce
kopretinu a během vytrhávání okvětních lístků opakovat slova chalupa, zahrada, statek,
mlýn. Podle toho, které slovo připadlo na poslední okvětní lístek, se prý dívka mohla těšit na
majitele dané usedlosti jako svého budoucího chotě.
Chcete-li si se svojí rodinou také užít něco z tradic této magické noci, máte i v dnešní době
různé možnosti. Můžete si třeba připravit kouzelný ozdravný nápoj z bylin, kterými jsou
kopřiva, listy pampelišky, jitrocele, řebříčku, květy sedmikrásky, listy vlašského ořechu, listy
břízy, jetele, přesličky a květ měsíčku. Podle receptu předků byste měli od každé byliny
použít tři kusy, zalít litrem vroucí vody a nechat 10 minut louhovat. Čaj se pak rozdělí mezi
všechny členy rodiny, pro společné zdraví.

„A kdo jest vzteklý, nechť vezme růži a trochu šalvěje a na prach rozetře. A v každé
hodině, kdy vztek v něm stoupá, u nosu to podrží.“ (Hildegarda z Bingenu)

Seznamte se, prosím…
Dnes vás chceme seznámit s člověkem, který se narodil právě v měsíci červnu. Poznali jsme
ho před pár lety, na pekařské pouti v Tasovicích, kde jsme hráli s Vacenovskými muzikanty
a dali se po společném obědě do řeči při kafíčku. Krásně jsme zavzpomínali na Ratiškovice,
Drnholec a hlavně na mistra tesaře pana Jana Nováka.

Mons. Pavel Posád
Narodil se 28.6.1953 v Budkově, okr.
Třebíč, a pokřtěn byl v kostele sv. Martina v
Budkově 1.7. téhož roku. Pochází ze sedmi
sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku
dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství.
Po ukončení Základní školy v Budkově
pokračoval ve studiu na gymnáziu v
Moravských Budějovicích. Po maturitě v
roce 1972 studoval na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v
Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce
1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen
biskupem Josefem Vranou na kněze pro
brněnskou diecézi.
Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích. Po dvou
letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr.
Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti.
Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl
jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře.
Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. 12. 2003, papežem Janem Pavlem II.
Biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. 2. 2004.
Dne 6. listopadu 2004 Svatý stolec rozhodl, že kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím
biskupa Posáda bude pro jeho diecézi jmenován apoštolský administrátor. Stal se jím
královéhradecký biskup Dominik Duka.
Posád byl však nemocný jen do začátku září 2004. „Jmenování Dominika Duky bylo v
podstatě se zpožděním, kdy už jsem byl zdráv. Svůj dobrý zdravotní stav jsem opakovaně
doložil přímo papeži,“ uvedl Posád.
Dne 26. ledna 2008 byl ze své funkce odvolán a Papež Benedikt XVI. jej jmenoval světícím
biskupem českobudějovickým a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Intronizován
byl 8. 3. 2008.
Jeho odvolání z úřadu litoměřického biskupa vzbudilo mezi některými věřícími značné
rozhořčení, neb si svou prací za 5 let biskupské služby získal mezi věřícími značnou oblibu.
3. února 2012 byl Mons. Pavel Posád zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv.
Mikuláše v Českých Budějovicích a do této funkce v neděli 19. února 2012 v klášterním
kostele Panny Marie slavnostně uveden.
V ČBK je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady pro pastoraci mládeže.

V únoru 2019 poskytl Mons. Pavel Posád u příležitosti 15. výročí biskupského svěcení
následující rozhovor:
Otče biskupe, jak hodnotíte uplynulé roky?
Rád se podělím o zkušenost tohoto období. Velmi živě si vzpomínám, když jsem byl, s
velikým překvapením, povolán k setkání s tehdejším nunciem a dověděl se, že se mám
rozhodnout, zda přijmout službu litoměřického biskupa. Také v těchto dnech, před 28.
únorem, si vybavuji intenzivní okamžiky před svěcením. Člověk se stává biskupem
jmenováním od papeže a dalším krokem je právě biskupské svěcení. Tehdy mně bylo 50 a
můj předchůdce v Litoměřicích vtipkoval, že to mám na 25 let, že je to jako doživotí. Z
tohoto období velmi rychle uteklo 15 let a vzpomínám si na každou chvíli, každý rok i
událost. Je to pro mne veliký dar, který den za dnem, znovu a znovu přijímám. I po těch
letech se znovu učím být biskupem.
Co jste se tedy naučil? Jaký by měl být biskup?
Docela dobře to víme teoreticky. Papež František o tom velmi často k biskupům hovoří.
Především by to měl být pastýř Božího lidu. František říká, že biskup má být cítit ovcemi,
tzn., nemá žít odděleně, nýbrž má být stále uprostřed jemu svěřeného lidu.
Jak to osobně cítíte?
Můj kněžský život se dělí na tři etapy: po kněžském svěcení jsem 16 let působil na sedmi
místech v Brněnské diecézi. Druhou etapu znamenala od roku 1993 práce spirituála v
kněžském semináři v Olomouci. Bylo to 11 let formace bohoslovců a náročné, ale krásné
práce. Třetí etapa mé kněžské služby je právě role biskupa – nejprve pět let jako diecézního
biskupa litoměřického a následné působení v Diecézi českobudějovické. Mohl jsem tak
zakusit, jaké to je být sídelním biskupem, být ordinářem diecéze. To je role silnější
pomocného biskupa.
Jaká je služba ve Vašem aktuálním působišti?
Co mi opravdu dělá radost, a stále se to učím, je být uprostřed svěřeného lidu nejen z dálky.
Při výjezdech po diecézi mně těší znovu poznávat jednotlivé farnosti a konkrétní lidi, které
se snažím vtisknout do paměti, do srdce, i myslet na ně. Českobudějovická diecéze je na
počet věřících relativně chudá, o to snáze se můžeme navzájem znát.
To se týká i Diecéze litoměřické. Jaké další podobnosti či rozdíly vidíte?
Aktuálně působím již ve čtvrté diecézi a mohu tak srovnávat. Diecéze litoměřická,
českobudějovická a plzeňská jsou si zdánlivě velmi podobné. Přesto jsou velmi rozdílné.
Moje první zkušenost v aktuálním působišti je „liduprázdnost“. Přestože jde o největší
diecézi v rámci ČR, co do rozlohy, litoměřická diecéze má dvojnásobný počet obyvatel.
Další hmatatelný rozdíl spočívá v tom, že v Litoměřicích mluvíme o nedotčenosti
náboženstvím s tím, že také lidé zde nemají vůči církvi předsudky. Například za dobu mého
působení zde byl kněz děkanem pedagogické fakulty. Jsem přesvědčen, že na Moravě by to
mentalita věřících neumožnila. V litoměřické diecézi také cca po dobu 40 let neklesá počet
věřících, protože klesl na historické minimum a už se může pouze zvyšovat. Zatímco v
českobudějovické a dalších diecézích se počet věřících neustále snižuje.
Co zde můžete vyzdvihnout?
Diecéze českobudějovická má pověst zbožnosti a záleží na našem vnímání. Já denně v každé
farnosti potkávám lidi, kteří jsou plni Boha. Mám z toho radost a současně mne to
překvapuje. Nejsou zde kvůli nám, ale proto, že poznali Boha a mají ho v kořenech. Přes
všechnu zdánlivě neutěšenou situaci má toto území v lidech bohatství a potenciál a já se s
ním setkávám.

Zmínil jste motto našeho konání. To Vaše biskupské je „Zajeď na hlubinu“. Dotýkáte
se jí?
Celý život se mne velmi dotýká slovo z Písma „Hospodine,
tvář tvou hledám“ (Ž 27,8), to mne velice zajímá. Je to
však pro mne velmi osobní. Výzva „Zajeď na hlubinu“ (lat.
Duc in altum – LK 5,4) mne inspirovala v listu Jana Pavla
II. Novo millenio ineunte, který jsem studoval s bohoslovci
a kterým papež otevírá třetí tisíciletí. V prvním odstavci
uvádí, že pro církev třetího tisíciletí je nutné právě zajet na
hlubinu. Velmi mne to oslovilo a řekl jsem si, že to bude
dobré nejen pro církev, ale také pro moji litoměřickou
diecézi. Tento úryvek z evangelia jsme četli nedávno a
znovu mne překvapuje Ježíšova řeč k Petrovi a jeho
reakce… Vycházím tedy z tohoto úryvku a hesla papeže,
sv. Jana Pavla II. S přibývajícím věkem vidím, jak se mi
krok za krokem daří soustředit se na tuto Boží hlubinu, i
když to posoudí Bůh. Toho heslo je však pro mne stále
velmi inspirující, jsem za něj vděčný a je pro mne trvalou výzvou.
V čem je ta hlubina?
Je ve vší službě. Matka Tereza říká, že vidíme Krista v umírajících. Kristus je však i jinde,
proto se věnujeme i jiným věcem. Duchovní život by měl být vyvážený, včetně akce i
kontemplace. Nejkrásnějším okamžikem je pro mne každodenní mše svatá, tajemství, bez
kterého si život nedovedu představit. Většinou ji neslavím sám a je tedy současně také
pastorací. Není správné je od sebe oddělovat. Slavení eucharistie je středem, ze kterého
vycházejí vlny a zabírají celý náš životní prostor.
Otče biskupe, děkuji za rozhovor.

PRO ZAMYŠLENÍ
Fotka plačícího dětského hudebníka byla
popsána jako jedna z nejdramatičtějších
fotografií moderní historie.
Na této fotografii je 12 letý Brazilec (Diego
Frazao Torquato), který hrál na housle na
pohřbu svého učitele, co ho zachránil před
chudobou a vytáhl ze zločinecké čtvrti, ve
které žil.
Tato fotografie mluví jasně k lidstvu na
celém světě a říká:

Pěstujte v dítěti lásku a laskavost
a dostanete také lásku a laskavost.
Jedině tak vybudujete skvělou a
silnou civilizaci.

Okénko
do historie farnosti
Elektrisace kostela
Na podzim r. 1948 a na jaře r. 1949 bylo instalováno další
elektrické vedení v kostele, poněvadž dosavadní osvštlení
bylo nedostačující. Obraz na hlavním oltáři i oltáře boční
ozdobeny světelnými rámy se žárovkami. Náklad na celé
osvětlení těchto oltářů uhradili dělníci dřevařských závodů
Impregny v Rohatci bydlící ve Vacenovicích. Ke křížové cestě
a k sochám sv. Petra a Pavla instalovány elektrické mosazné zlacené trojramenné svícny. Do
zpovědnice zavedena eletrika i k hodinovému stroji. Na kůru instalovány 2 světelné koule a
zaveden elektrický proud na pohon varhan. Na vhodných místech v kostele instalovány
elektrické zásuvky. Za montážní práce včetně materiálu zaplaceno 11 514,60 Kčs za 14 trojramének 15 434 Kč. Práce zednické nejsou v těchto obnosech uvedeny. K úhradě použito
odkazu Kčs 5 000 po zemř. dp. A. Tkadlečkovi. Zařízení elektrické instalace ve farní budově
si vyžádalo nákladu 7 154,40 Kč.
Nový Boží hrob
V r. 1947 byl zařízen provisorní Boží hrob u oltáře P. Marie. R. 1949 přikročeno k pořízení
stabilního umělecky cenného Božího hrobu podle návrhu Františka Charváta, mistra řezbáře
v Kutné Hoře. Témuž zadány práce řezbářské, práce stolářské Bernardu Dostálovi, stoláři ve
Vacenovicích. Na Velký pátek r. 1949 Boží hrob byl místním duch. správcem posvěcen.
Práce řezbářské t.j. socha Božího Těla, dva andělé, řezby na svatostánku, elektrické
osvětlení a dopravné vyžádaly si nákladu 73 584,20 Kč. Plátkové zlato daroval ke zlacení
řezeb místní duch. správce. Sochařské práce jsou provedeny nejvýš umělecky s jemnou
polychromií a jakékoliv nové barvení soch by je jednou provždy znehodnotilo. Proto prosím,
aby bylo vždy této rady dbáno i kdyby snad někdo přišel s návrhem jiným. Čím starší dřevo
na těchto pracích, tím krásnější. Architektůra Božího hrobu jest provedena v leštěném
dubu, který farní úřad stolářovi opatřil. Náklad dubových desek 8 969 Kč.
Nový oltář k průvodu Božího Těla
Pisatel těchto řádků vyprosil si ze svého rodiště Hronova tam odložený oltář Božího hrobu a
sochy sv. Cyrila a Metoděje, sv. panny Barbory a Kateřiny, které bývaly v hronovském
kostele na bočních oltářích. Po opravě byl oltář určen pro Boží Tělo ve Vacenovicích a staví
jej p. František Ryba, rolník zdejší. K němu opraveny i sochy sv. Cyrila a Metoděje. Sochy sv.
panny a muč. Barbory i Kateřiny umístěny na zdi vedle varhan, kde dobře zapadají do jejich
architektury. Oprava oltáře k Božímu Tělu stála 16 253 Kč s dopravou, oprava 4 soch
9 053,50 Kč s dopravou. Oltář jest uložen ve farní mlatevně.
Generální oprava varhan
Varhany postaveny ve zdejším kostele v r. 1936, koupeny z farního kostela v Kyjově. Po 13ti
letech bylo třeba přikročiti k důkladné opravě. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto zachrániti

tento památný nástroj, jehož staří odborníci odhadují na 280 let, a upušteno od návrhu
postaviti varhany nové. Po předběžném úředním jednání s arcibisk. Konsistoří v Olomouci a
osobních návštěvách varhanních znalců a odborníků Památkového úřadu zadána oprava
varhan firmě Josef Melzer, varhanář v Kutné Hoře. Dne 18. dubna 1949 prof. Dr. Ladislav
Vachulka z Prahy, státní konservátor varhan, zaslal farnímu úřadu ve Vacenovicích po
předchozí osobní prohlídce zdejších varhan přípis tohoto znění:
V oblasti památkové péče československé je případ varhan ve Vacenovicích výjímečným
vzorem, jak se má v otázce starých varhan, které obdobně jako zvony, jsou zvukovým obrazem kraje, příkladně postupovati a míti ve vážnosti a lásce živý odkaz minulosti. Jestliže pro
býv. kapucínský, dnes farní kostel v Kyjově, připravovala fa Bří Riegrové z Krnova nové
pneumatické třímanuálové varhany, byl starý nástroj vážně ohrožen, jako bohužel ve všech
podobných případech. A tu iniciativou vacenovických byly vzácné staré varhany, které jsou
typickým výtvorem moravské provenience a ve zvukové konposici upomínají na vzácný nás troj v hudebním archívu Moravského zemského muzea v Brně, nebo na skvostné varhany
v Kojetíně, zachráněny jako celek a přeneseny z Kyjova do sice nového, ale akusticky vdeč ného prostoru farního kostela ve Vacenovicích. Dnes jest zde situace obrácená, než bývá
obvykle: varhany po hudební stránce jsou vcelku zachovány, ale skřín a zejména řezby jsou
pozdějšími zásahy porušeny. Tvary řezeb i jejich soudobá polychromie jasně ukazují na dvě
velmi pozdní doby doplňování, které, arcit neodpovídá stylu barokních varhan, které svou
českou provenienci mimo jiné dokumentují také tím, že mají býti a také původně byly
„mramorovány.“ Soustava zásuvková, dvě samostatné skříně, positiv v zábradlí, velká zadní
skřín obsahuje píštaly prvého manuálu a pedálu, varhaník seděl původně zády k oltáři u
hrací skříně pod hlavním korpusem, dnes novější hrací stůl, kde varhaník je obrácen k oltáři.
Během doby varhany doznaly určité změny disposiční a technické. Dosavadní disposice
varhan před rekonstrukcí je tato:

-------(Nyní následuje hodně popisků, kterými nechceme zabírat místo pro psaní a zřejmně by
vás nijak neobohatily) -----S opravou varhan bylo započato začátkem července a po dokončených opravách 15.září
1949 konala se jejich kolaudace za přítomnosti arcidiecésního kolaudátora prof. Gustava
Pivoňky, ředitele a profesora hudby z Olomouce, místního duch. správce, zástupců varha nářské firmy Josef Metzer v Kutné Hoře, vedoucího firmy čnž. Oty Veverky a píštaláře Josefa
Mejšnera. Varhany mají dnes tuto disposici: ----(opět obsáhlý popisek kláves atd.)---Hlasová soustava byla volena obezřetně tak, aby byl zachován a docílen typický barokní
charakter. Všechny práce byly provedeny k naprosté spokojenosti, jak svědčí kolaudační
protokol. Restaurace varhan odpovídá všem zásadním požadavkům jak arcibiskupské
konsistoře, tak státní památkové péče.
Náklad s opravou varhan jest následující:
Účet firmy Josef Metzer (původní rozpočet 98 342,45)
124 801,75 Kčs
Odeslání píšťal - dopravné
1 444 Kčs
Prohlídka varhan firmou Hlaváček z Brna
647,30 Kč
Prohlídka varhan Dr. Vachulka z Prahy
600 Kčs

Prohlídka varhan prof. G. Pivoňka z Olomouce
Kolaudace varhan prof. Pivoňka
Práce stolářské a oprava nátěru skříně
celkem

1 350 Kčs
1 600 Kčs
13 350 Kč
143 873 Kčs

Na celkovou opravu varhan přispěli zejména většími dary dělníci naftových závodů ve Vace novicích a složili k témuž účelu 42 800 Kč. Jinak byl náklad uhrazen milodary dobrodinců.
Seznam dárců z naftových závodů jest uložen ve farním archívu. Všem Bůh zaplať !
Doplnění opravy varhan
Při generální opravě varhan bylo doporučeno, aby dřevěné píšťaly Portunálu 8 v 1. manuálu
a Subbasu 16 v pedálu byly nahrazeny novými. Tato oprava byla doplněna r. 1950 a vyžá –
dala si nákladu 23 381 Kč, při čemž varhany byly znovu přeladěny. Všecky spisy týkající se
generální opravy varhan jsou uloženy ve farním archívu ve svasku „Varhany.“

PRO ZAMYŠLENÍ
Čas neúprosně utíká a život odečítá roky každému z nás. Jsme děti, pak kluci, holky, dospělí
a znenadání staří. Doufejme, že v historii každé rodiny přijde čas, kdy se tyto věkové doby
potkávají, překrývají a tehdy se ti, kteří byli někdy děti, stávají rodiči svých rodičů.
Přijde doba, kdy rodiče už nejsou tak bystří, pohybují se jako v mlze. Oni pak potřebují vaši
pomoc, abyste je podrželi a mohli se na vás spolehnout. Ano, přesně tak, jak oni drželi vás,
když jste byli malí a báli jste se být sami. Postupně jim nestačí dech, sotva se dostanou ze
svého místa. Každé dveře se těžce otvírají, každá
chodba je příliš dlouhá, každý obchod je moc
daleko a každé písmenko v knize je příliš malé.
Přestože byli předtím ochotní a pracovití, dnes
nemohou nosit své oblečení a nepamatují si své
léky. A my, jako děti, nemůžeme dělat nic jiného.
Prostě přijímáme, že jsme zodpovědní za jejich
život. Že život, který nás stvořil, teď závisí na
našem životě. Možná, že je starý otec a matka jeho
poslední učení, který nás má ukončit, že život se
točí v kruhu. Možnost vrátit péči a lásku, kterou
nám po desetiletí poskytovali. Šťastné jsou děti,
které jsou rodiče svých rodičů před svou smrtí, a
nešťastné ty, kteří se objevují jen na pohřbu a
nemluví s nimi každý den. Na tuto roli rodičů
svých rodičů nejsou žádné kurzy ani tréninky.
Každý musí najít tuto roli ve svém srdci, pokud
jejich srdce není kámen. Každý rodič si zaslouží
slyšet na konci: "Jsem tu s tebou, táto, mámo!"

PŘÍBĚH NA DOBROU NOC
Krajina před Johankou z Arku (1412 – 1431) se zakomíhá, jako kdyby bylo parné léto a ona
na ni hleděla přes tetelící se horký vzduch. V kalendáři jsou ale psané teprve první jarní dny.
Přesto se svět před Johančinýma očima zničehonic roztančí. Ptáci se ztiší, stromy zavlní a
louky se zalijí duhovými barvami. Mladičká Panna orleánská se malátně sveze na zem a
zahledí se před sebe. Nad vrcholky okolních kopců spatří jasné spalující světlo, z něhož se
vynoří zlatistvá okřídlená postava. „Neboj se, Johanko, nic se ti nestane,“ uklidňuje ji hlas.
Jde o halucinaci vyvolanou nemocí či hladem, nebo k Johance promlouvá anděl? Podle
některých ji posedl ďábel. Jiní zase tvrdí, že je Bohem vyvolená. Současní lékaři si myslí, že
byla chorá. Co vlastně Johanka viděla a jak to, že dokázala konat zázraky a předvídat
budoucnost?
Na začátku ledna roku 1412 je v kostele sv. Remigia uprostřed malebné vesničky Domrémy
v Lotrinsku na severovýchodě pokřtěno malé děvčátko. Není jím nikdo jiný než právě
narozená Johanka z Arku. Tu spolu zplodí zámožný rolník Jakub z Arku (1380 – 1440) a
Isabela Romee (1377 – 1458). Na svět přichází Panna orleánská zřejmě v noci před svátkem
Tří králů. Už den jejího narození vede mnohé badatele k závěru, že dívka byla Bohem
předurčená k tomu, aby v Kristově jménu vykonala velké skutky.
Blíží se poledne a s ním i čas oběda. Třináctiletá Johanka se prochází po zahradě svých
rodičů a vesele si při tom prozpěvuje. Je léto a ona právě nemá nic lepšího na práci. Jak
později vyplyne z výpovědí jejích blízkých, je to děvče jako lusk, kterému nechybí elán ani
ráznost. V létě roku 1425 však dochází k události, která Johance obrátí život naruby. Během
procházení se po zahradě, ji náhle osvítí světlo a uslyší hřmotný hlas. „Když mi bylo třináct
let, dostalo se mi Božího hlasu,“ vzpomíná na onu chvíli před inkvizičním soudem.
Tělem Johanky z Arku se rozlévá blažený pocit. Jen co záře před jejíma očima zmizí, dívka se
roztřese a hlasitě se rozpláče. První, kdo se jí během jejích podivných vizí zjevil, byl údajně
archanděl Michael. „Byl to svatý Michael, kterého
jsem viděla. Nebyl sám, ale doprovázeli ho další
andělé z nebes… Viděla jsem je svýma očima, tak
jako teď vidím vás. A když odešli, rozplakala jsem se,
neboť jsem si přála, aby mě vzali se sebou,“ vypoví
později Panna orleánská. Vize mívá mladá dívenka
někdy až třikrát týdně. Zprvu ji v nich navštěvuje jen
archanděl Michael. Záhy ale Johanka začne vidět
také sv. Markétu a sv. Kateřinu. Všichni tři světci ji
údajně vyzývají k jedinému, k osvobození Francie.
O tom, co způsobuje dívčina záhadná vidění, se lidé
přou již dlouhá staletí. Dříve se lékaři domnívali, že
by vize mohly být způsobené schizofrenií. To však
není pravděpodobné. Nemoc má totiž mnohé další
projevy, které by jistě jejím blízkým neušly.
Vzhledem k tomu, že Johanka zpravidla nejprve

spatřila jasnou záři a pak uslyšela hlasy, došli lékaři k závěru, že by mohlo jít o epilepsii.
Nejnovější výzkumy ale tuto teorii vyvrátily. Panna orleánská totiž návaly trpěla velmi často,
což by se muselo podepsat na jejím zdravotním stavu. A k tomu evidentně nedošlo.
Když dívky opentlí statný dub tyčící se na okraji vesničky Domrémy girlandami, dají se do
tance. Právě toto místo, které Johanka tak ráda navštěvuje, možná sehrálo v jejích vizích
rozhodující úlohu. Panna orleánská chodí k dubu, pro nějž se vžilo označení Strom víl,
společně s dalšími děvčaty především během májových slavností. Má být totiž magický. Lidé
z okolí v jeho stínu čas od času údajně zahlédnou rozmlouvat víly. Nedaleko je navíc
studánka, jež prý má léčivé účinky. „Slyšela jsem říkat, že tam chodí pít a čerpat vodu
nemocní, aby dostali zdraví,“ vypoví Johanka. Voda ve studánce ovšem může být ve
skutečnosti kontaminovaná a způsobovat halucinace. To by vysvětlovalo, jak údajné
zjevování lesních žínek v okolí stromu, tak vize Panny orleánské.
S mírnou nervozitou vstupuje Johanka z Arku do hlavního sálu zámku Chinon, kde tehdy
sídlí francouzský dvůr. Poté, co v roce 1428 vtrhnou k Domrémy vojáci spolupracující
s anglickými uzurpátory, rozhodne se dívka své hlasy vyslyšet. Země je totiž na tom velmi
špatně. V probíhající stoleté válce jde od porážky k porážce a reálně tak hrozí, že zanikne.
„Vyvedu Francii z temnoty,“ říká Johanka, nasedá na koně a vyráží za králem. Vzhledem
k tomu, že jí předchází pověst světice, Karel VII. (1403 – 1461) jí na svém zámku příjme.
Přichystá na ni ovšem zkoušku. Převleče se za obyčejného dvořana a vmísí se mezi hosty.
Johanka však po vstupu do sálu neochvějně zamíří za ním. Jak je to možné, není dodnes
jasné. Krále totiž neznala a ani nemohla vědět, jak vypadá.
„Jsem poslána od Boha, abych přinesla
pomoc vám a vašemu království,“ prohlašuje
Johanka, když během audience pokleká před
krále. Ten má ale pochybnosti. Dívku proto
odešle do města Poitiers, kde se musí
podrobit tři týdny trvajícímu církevnímu
procesu. Kněží mají tehdy za úkol zjistit, zda
není čarodějnice, nebo špionka. Proces
dopadne pro dívku dobře. Kněží dojdou
k závěru, že ďáblovou pomocnicí není.
Když dívka zdárně uspěje před kněžími,
rychle se vrátí do Chinonu, kde si na Karlovi
VII. vymůže sestavení vlastního vojska. S ním se pak rozjede na pomoc obléhanému
Orléansu. Cestou se ale zastaví v Tours a vyšle své muže do kostela Sainte – Catherine de
Fierbois. Za úkol jim dá vykopat zpoza zdejšího oltáře prazvláštní meč. O jeho existenci a
ukrytí se podle vlastních slov dozvěděla při jedné ze svých vizí. „Věděla jsem, že tam je, od
svých hlasů,“ tvrdí později. Její pomocníci skutečně za oltářem meč najdou a Johance ho
přivezou. Když ji později vyslýchá inkvizice, tak Johanka odmítá, že by zbraň byla kouzelná či
očarovaná. Jde podle ní o obyčejný meč.
„Další důkaz, že je Bohem vyvolená,“ šeptají si vojáci a nenápadně se křižují. Na sklonku

dubna roku 1429 dorazí Johanka konečně k Orléansu. Přestože je město obležené, díky
Loiře nikdy neztratilo kontakt s okolním světem. Právě na břehu řeky se Johanka poprvé
setká s velitelem Orléansu. Zatímco spolu vymýšlejí plán, jak porazit Angličany, naloží její
vojáci na lodě potraviny a zbraně určené pro domobranu. Odplout však nemohou. Protivítr
jim nedovolí přiblížit se k městu ani o píď. „Nebojte se ničeho. Přináším vám pomoc od
Krále nebes,“ uzavře prý Johanka rozhovor s velitelem Orléansu. Pak pozvedne ruce a cosi
s očima obrácenýma v sloup zamumlá. Ševelení listů v korunách stromů se rázem ztiší a
vojáci překvapeně zjistí, že silný vítr jako mávnutím kouzelného proutku přestal vát.
V podvečerním tichu předstupuje Johanka z Arku před kněze Jana Pasquerela (*1400) a
začíná se mu zpovídat. Krátce po příjezdu do města se jí podaří dobýt baštu Saint-Loup a
nedaleký klášter, který Angličané využívají jako pevnost. K hlavnímu útoku, po němž je
Orléans definitivně osvobozen, se Johanka odhodlá 7.května. Noc předtím však navštíví
svého kněze. „Toho večera upozornila svého kaplana, že nazítří bude zraněna,“ uvádí
francouzská historička Regine Pernoud (1909 – 1998). A jak Johanka řekne, tak se i stane.
Během útoku nepřátel je skutečně zasažena šípem do hrudi.
Po úspěchu u Orléansu doprovodí Johanka krále se svou armádou do Remeše, kde se
účastní Karlovy oficiální korunovace. A pak se opět pustí do boje s Angličany. Během svého
tažení zavítá Panna orleánská roku 1430 i do Lagny u Paříže, kde se na ni s žádostí o pomoc
obrátí mladí rodiče. Johanka ani na chvilku nezaváhá a nechá se odvést k nim domů. „Už tři
dny nejeví naše děťátko známky života. Prosím, pomozte nám, “ žádají rodiče. Pohled na
novorozeně není vůbec pěkný. Jak Johanka sama uvede, dítě je černé jako uhel.
Osmnáctiletá Panna orleánská se přesto pokusí o zázrak. Klekne si na zem a začne se modlit.
Z kolébky na kraji místnosti se zničehonic ozve zakuckání a pak hlasitý dětský pláč. Když ho
mladí rodiče zaslechnou, rozkutálejí se jim po tvářích slzy. Podle očitých svědků je totiž
Johanka při oživování dítěte úspěšná. Novorozeněte se přitom prý ani nedotkla. Jen se
usilovně modlila a po několika minutách Bůh její prosby vyslyšel. „Přivedení dítěte zpět
k životu bylo mimo jakékoli racionální vysvětlení a prokázalo, že Panna orleánská vládne
mimořádnou Boží mocí. Johančino vítězství nad smrtí, ne nepodobné tomu Ježíšovu,
znamenalo zásadní zvrat v její kariéře,“ řekla americká publicistka Kathryn Harrison (*1961).
Lidé v Lagny jsou jako u vytržení. Nic na tom nezmění ani skutečnost, že dítě nedlouho po
vzkříšení opět upadne do letargie a nakonec zemře.
„Drazí přátelé, pravím vám, že mě hanebně zradili a prodali a že v krátkém čase vydaná
budu na smrt!“ pronáší Johanka z Arku prorocky. V květnu roku 1430 se totiž zapojí se
svými vojáky do obrany městečka Compiegne na severu země. Hlasy však Johanku z Arku
varují, že se brzy ocitne v nepřátelském zajetí. Jejich předpověď se naplní dřív, než se kdo
naděje. Jen pár dní poté, co se Panna orleánská na mši v kostele sv. Jakuba o svých obavách
rozhovořila, je skutečně zrazena a uvězněna. Lstiví Burgunďané ji prodají Angličanům, kteří
dívku postaví před inkviziční soud. Ten po několika měsících dojde k závěru, že Johanka je
čarodějnice a je nutné ji upálit.
Vší silou svírá Johanka z Arku malý křížek a přikládá si ho na hruď. V brzkých ranních
hodinách 30. května roku 1431 ji totiž vojáci vyvedou z rouenského zámku a zamíří s ní na

Starý trh, kde má být upálena. Když Johanka
dojde až k popravišti, je jí na hlavu nasazena
posměšná čepice. Pak jí kat Geoffroy Thérage
připoutá ke kůlu a o chvíli později hranici zapálí.
„Ježíši, Ježíši, Ježíši!“ vykřikuje prý Johanka
spalovaná plameny. Thérage by rád její utrpení
co nejrychleji ukončil, jenže nemůže. Angličané
totiž postaví hranici schválně tak vysokou, aby
kat nemohl dívčina muka zkrátit.
Devatenáctiletá Panna orleánská kvůli tomu na
hranici umírá neskutečně dlouho. Thérage ani
běžní lidé nemají z dívčiny smrti pražádnou
radost. Většina z nich ji považuje za světici. Sám
kat se později přizná, že ho po popravě trápily
noční můry a bál se božího zatracení.
Smutný příběh, že?
Vzpomínám, když jsme byli malé děti a
mamička či tatíček nám četli pohádky, tak vždy skončili dobře. Zkusíme tedy i my napsat
konec „Příběhu na dobrou noc,“ trochu pozitivněji.
Tak třeba:
Předplacená zádušní mše za zemřelou Johanku z Arku se nekoná. Nedlouho před jejím
započetím totiž kněze v katedrále sv. Kříže v Orléansu navštíví záhadná žena v kápi. Ta se
představí jako Johanka a rekviem zruší.
Podle některých záhadologů nešlo o podvodnici, ale o skutečnou Pannu orleánskou. Na
hranici v Rouenu totiž údajně skončila její dvojnice. Že by tomu tak mohlo být, naznačují i
další události.
V roce 1436 se totiž v Grange-aux-Ormes objeví jakási žena prohlašující o sobě, že je
Johanka z Arku. Prý předstoupí i před své bratry a před svou matku, kteří ji poznají. Před pár
lety se navíc vědcům podařilo na zámku v Rouenu objevit tajnou chodbu, kterou se dalo
z vězení uprchnout….pohádka nebo pravda.
Zajímavé je, že její případ nezůstal jen tak ležet. Když
Karel VII. 20 let po její smrti získal vládu víceméně nad
celou Francií, rozhodl se pro Johanku posmrtně
vydobýt spravedlnost a zařídil obnovení jejího
procesu. Nový soud ji shledal nevinnou s tím, že se
zkrátka stala obětí justičního omylu. Za svatou byla
ale prohlášená až na začátku 20. století, v roce 1920 ji
svatořečil papež Benedikt XV.
Portrét Johanky z Arku
ve svých oblíbených mužských šatech

Pro zasmání
Starší pán přijde k zubaři. „Pane Horáku!“ vykřikne zubař. „Váš jazyk je úplně černý!“ „No to
je z vodky pane doktore.“ „Z vodky? Ale vždyť ta není černá,“ nedá se zblbnout lékař. „Ne,
ovšemže není. Ale, šel jsem z hospody domů, plnou láhev vodky, ta mi vypadla z ruky a
rozbila se.“ Zubař stále nechápe: „Ale jaký je důvod, že máte ten jazyk tak černý?“ „No,
protože ta cesta byla čerstvě zaasfaltovaná.“
„Ve svém pokoji v hotelu se cítím jako doma.“
„Ach, to je smutné. No někdy je prostě ubytování na dovolené k ničemu.“
Během letu musí jít postarší dáma na WC. Nemůže onu místnost najít, tak chvíli bloudí po
letadle a najednou se octne v kokpitu letadla. Dáma se vrátí zpět na své sedadlo a okamžitě
spustí na letušku: „Na dámských záchodech dřepí tři chlápci a v klidu čumí na televizi. A já
se tady můžu pochcat!“
Nervózní turista přešlapuje na pláži a přemýšlí, zda má vlézt do moře. Obrátí se na
plavčíka a ujišťuje se: „Opravdu v té vodě nejsou medúzy nebo krabi?“ „Ale vůbec ne,
všechno co tu bylo, už sežrali žraloci.“
Turista se vydá do Skotska navštívit jezero Loch Ness. S místním obyvatelem se dá na břehu
jezera do řeči a vyptává se ho na bájnou příšeru Nessie. „Kdy se to monstrum tady objeví?“
Skot se usměje, nalije mu panáka whisky a povídá: „Po páté skleničce, jako vždycky.“
Baví se dvě blondýnky a jedna z nich se chlubí: „já mám tak báječného manžela! Nemla ská, nesrká, nechlastá, nekouří, nečumí na fotbal, nedělá bordel, nehádá se, nenadává,
nechrápe, nezakazuje mi nákupy, netahá se se ženskýma, …“ Druhá na to: „a žije?“
Dvě blondýnky si špitají v kavárně. „Dělala jsem těhotenský test a byl pozitivní.“ „Jé,
gratuluju! A jak těžké byly otázky?“
Nechápu, co mají lidé proti tomu, že Armstrong vyhrál Tour de France s drogami v krvi.
Když já mám drogy v krvi, nemůžu najít ani dálkový ovladač, natož sednout na kolo!
„Vy tam, na konci auly! Na mých přednáškách spát rozhodně nebudete!“ řve docent na
studenta.
„To jsem taky pochopil. Ale možná kdybyste mluvil trochu víc potichu, tak by to šlo.“
Všimli jste si někdy, že zemřelí lidé jsou vždy perfektní bytosti, které všichni milovali?
„Byl to perfektní otec.“ „Nečekanou tragédií nás opustila naše milovaná vnučka.“ „Byl to
perfektní pár, všichni v okolí je měli rádi. Kéž dojdou jejich duše pokoje...“ Prostě umírají
jen ti dokonalí! Proto se ze mě stal nespolehlivý alkoholik, budižkničemu a agresor, který
mlátí svou ženu a řve na děti. Stal jsem se nesmrtelným!
Paní Mrázkové zemře manžel. Po pohřbu k ní přistoupí přítelkyně a sklesle se jí ptá: „Tak co
Jaruško, jak ti je?“ „Ale Vlasto, je mi děsně. Koupila jsem si včera drahý lodičky a támhleten
ufňukaný trouba mi je pošlapal!“
Malý chlapec (otec český politik, matka cikánka) přijde za svým otcem a smutně se ptá:
„Otče, jsem Čech nebo cikán?“ Otec se na něj podívá a s vážnou tváří mu odpoví. „Můj
synu, vznikl jsi z mého semene, tudíž jsi jasný Čech.“ Chlapci to nedá, dojde ven za
matkou a ptá se jí: „Maminko, jsem Čech nebo cikán?“ Matka ho láskyplně obejme a
praví: „Vyrostl jsi v mém těle, takže jsi cikán. Proč se mě na to ptáš?“

„Já jen, že jsem dnes kradl v obchodě a nevím, jestli je to tím, že jsem po tobě nebo po
tátovi.“
Blondýnka má podezření, že jí manžel podvádí. Vrátí se jeden den z práce dřív domu a najde
ho v posteli s jinou. Vytáhne zbraň a chce nevěrníka zastřelit. V poslední chvíli si to rozmyslí
a přiloží si pistoli ke své hlavě. „Ne, nedělej to!“ Žadoní manžel. Blondýnka se na něj podívá
a odpoví: „Drž hubu, ty přijdeš na řadu hned po mně.“
„Pane učiteli, potrestal byste mě za něco, co jsem neudělal?“ „No samozřejmě že ne
Pepíčku.“ „Tak to je dobře, protože jsem neudělal domácí úkol.“
„Kam půjdeš, až vyjdeš ze školy?“ ptá se učitel v deváté třídě. „Na autobus.“
Co znamená zkratka ČD na našich vlacích? Čekám dlouho.
Co je nejlepší čtyřnohý přítel člověka? Postel.
Učitel: „Studente, doufám, že vás již nikdy neuvidím opisovat.“ Student: „Taky doufám…“
Povídá učitelka na začátku školního roku prvňáčkům: „Jestliže, děti, pocítíte potřebu jít na
záchod, jen směle zvedněte ruku.“ Karlík nedůvěřivě poznamenal: „A vy myslíte, že to
pomůže?“
Stařečkovi uvízne v síti zlatá rybka a okamžitě nabízí splnění tří přání. Stařeček se ale
lišácky zazubí: „Tak to máš, holka, smůlu. Já jsem totiž kouzelný dědeček.“
Potkaly se dvě želvy – puberťačky. Jedna bez krunýře. „Co se ti stalo?“ ptá se první. „ Ale,
utekla jsem z domu.“
V ordinaci lékaře. „Pane doktore, co mi vlastně je?“ „Uvidíme, co ukáže pitva.“
U dveří zazvoní zvonek, majitel bytu jde otevřít a ptá se: „Kdo je?“ Za dveřmi se ozve:
„Svědci Jehovovi, chceme si jenom popovídat.“ „A kolik vás je?“ ptá se pán. „Dva.“ „Tak si
povídejte.“
Policista chytí lupiče, který drží v ruce zlatý prsten. Ptá se ho: „Kde jsi vzal ten prsten?“
„Našel jsem ho.“ „A proč jsi to nešel nahlásit a nevrátil ho?“ „Vždyť je tady vyryto –
Navěky tvůj.“
„Tati, smím si číst, než usnu?“ „Dobrá, ale ani o minutu déle.“
„Jak dlouho denně spíte?“ „No, tak tři hodiny.“ „A není to trochu málo?“ „Ne, ještě spím
v noci osm hodin.“
Zákaznice: „Prosím vás, mohla bych si vyzkoušet tamhle ty šaty
ve výkladu?“ Prodavačka: „Jistěže, ale máme i kabinky….“

Děkujeme za pozornost a přejeme Vám
hodně Božího požehnání a krásné
prožití měsíce června.
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