
Prázdninové 
noviny Vacenovské farnosti  

Dobrý den milí farníci 

Dnešní farní noviny zaměříme na spoustu příběhů a 

vtipů, abychom vás v horkých srpnových dnech alespoň 

trošku rozptýlili od únavy z pražícího sluníčka. 

Na začátku si alespoň připomeňme významné svátky a 

slavnosti v měsíci srpnu. 

 

6.sobota – Svátek Proměnění Páně  

9.úterý – Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže 

10.středa – Svátek sv. Vavřince 

15.pondělí – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

24.středa – Svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

 

Raduj se, Královno nebeská, aleluja, 

protože splnil Pán slova svá, aleluja, 

z mrtvých vstal Matko, Ježíš tvůj, aleluja: 

u něho za nás oroduj, aleluja. 

Raduj se a vesel, Panno Maria, aleluja, 

neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja. 

 

                                     Modleme se: 

                          Bože, vzkříšením svého Syna, našeho 

Pána Ježíše Krista, jsi naplnil 

svět radostí: na přímluvu jeho 

Rodičky, Panny Marie, dej, ať 

dosáhneme radosti života 

věčného.  

Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 



 "TO JE MŮJ MILOVANÝ SYN, TOHO POSLOUCHEJTE!" 

Proměnění Páně – svátek 6.srpna - životopis 

Na hoře Tábor byli Petr, Jakub a Jan očitými svědky Proměnění vtěleného Božího Syna ve 
společnosti Mojžíše a Eliáše. Kristus je zde oslaven jako osvoboditel z otroctví Satanova a 
vedoucí lid k zaslíbenému nebeskému domovu. Je předpověděným Zachráncem a Eliášova 
přítomnost je pro svědectví. Tento jeho příchod byl předpovězen.  
My stojíme na prahu vlastního proměnění, které souvisí s otázkou věčného života v Jeho 
společnosti.  
Slavení tohoto svátku v celé církvi zavedl roku 1457 papež Kalist III. jako projev vděčnosti za 
vítězství nad Turky u Bělehradu. S kostely zasvěcenými přímo tajemství Proměnění slaví 
dnes svůj titul i ty, které jsou zasvěcené Božskému Spasiteli.  

Evangelium tohoto svátku (v cyklu C Lk 9,28b-36) uvádí celý příběh takto: Ježíš vzal s sebou 
Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, výraz jeho tváře 
se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to Mojžíš a 
Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o 
jeho smrti, kterou měl v Jeruzalémě 
podstoupit. Petra a jeho druhy 
přemohl spánek. Když se probrali, 
spatřili jeho slávu a ty dva muže 
stát u něho. Jak se potom od něho 
vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: 
"Mistře, je dobře, že jsme tady! 
Postavíme tři stany: jeden tobě, 
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." 
Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, 
objevil se oblak a zahalil je. Když 
přišli do oblaku, padla na ně bázeň. 
Z oblaku se ozval hlas: "To je můj 
vyvolený Syn, toho poslouchejte!" 
Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš 
sám. Zachovali o tom mlčení a 
nikomu v oněch dnech nepověděli 
nic o tom, co viděli.  

Příběh podobně popisují další dvě synoptická evangelia (Mt 17,1-9 v ročním cyklu A i Mk 
9,1-9 v cyklu B).  
V chronologickém pohledu se příběh nachází u všech tří synoptiků za Petrovým vyznáním: 
"Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."(Mt 16,16,) a následnou první Kristovou předpovědí "že Syn 
člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a po třech 
dnech vstát." (Mk 8,31; srov.Lk 9,22; Mt 16,21) Je tedy informačním doplněním otázky: 
"Kdo je Ježíš?"  



On proto přišel na svět, ano, "pro tu hodinu" aby dovršil své poslání a splnil vůli Otce stát se 
Spasitelem pobloudilého lidstva. Až nastane ta hodina jeho spasitelného utrpení, bude 
zapotřebí, aby apoštolé nebyli zaskočeni nad své síly a aby jejich pozdější svědectví mělo 
pevné základy i pro stvrzení víry u ostatních.  
Ježíš vzal sebou na horu Petra, Jakuba a Jana. Petra, jako nositele největší zodpovědnosti za 
budování církve, který potřeboval pochopit, že lidské myšlení se má od Božího hodně učit a 
přetvářet, zvláště ve významu utrpení. Jakuba, budoucího prvního mučedníka a svědka 
Kristovy slávy. Jana, nejmilejšího učedníka, který se také potřeboval naučit, že v přijatém 
utrpení má být důkaz lásky.  
Podle Origena tradovanou horou Proměnění je hora Tábor. Pěší cesta k ní trvá až tři dny a 
přičteme-li námahu stoupání, jeví se zmínka o spánku něčím přirozeným. Může však jít 
nejen o přemožení z únavy, ale o symbolický spánek, který působí neschopnost vnímání 
plné skutečnosti.  
S Ježíšem se v jeho slávě objevili Mojžíš, který vyvedl lid z egyptského otroctví a 
zprostředkoval mu Boží Zákon, a Eliáš, první z velkých proroků, který bránil práva Hospodina 
proti modlářskému bohu země Baalovi. S Ježíšem mluvili o jeho smrti, kterou měl v 
Jeruzalémě podstoupit a dle jiného překladu o jeho exodu, který měl v Jeruzalémě naplnit. 
Jinými slovy o "té hodině pro kterou přišel," aby byl oslaven Syn člověka (Jan 12,23) a "aby 
Syn oslavil Tebe (Otce)"(Jan 17,1) .  
Vše se událo kvůli učedníkům: ti byli probuzeni oslnivým světlem, které vycházelo z Ježíšovy 
tváře i šatu. Jeho tělo, proměněné v oslavené v nebi, je popsáno podobně lidmi, kteří přežili 
klinickou smrt, za níž se s Ježíšem setkali. Zářící nesmírnou láskou. S ní se chystal k nejvyšší 
oběti. Pro apoštoly zazářilo jeho Božství a Petr hned chtěl realizovat společné zabydlení, jak 
je jasné z návrhu stavění tří stanů. Jenže doba věčné slávy ještě nenadešla. Oblak, 
symbolizující za Mojžíšova pobytu na Sinaji Boží velebnost, jim náhle zahalil zjev 
Proměněného Krista a slyšeli Otcovo přiznání k milovanému Synu s příkazem ho poslouchat. 
To znamená následovat ho na jeho cestě (srov. Jan 12,26; 14,6;) a to i v nesení kříže s láskou 
(viz Mt 16,24).  
Hora Tábor nám má uvedeným dějem pomoci pochopit, že cestu kříže a cestu oslavení 
nelze oddělovat. Onen zážitek s oslaveným tělem Krista se mohl uskutečnit dopředu jen 
proto, že Kristus do všech důsledků přijal Otcův plán, v němž skrze utrpení vejde do slávy.  

Výstup na horu měl zpočátku jasný záměr: setkání s Bohem v modlitbě. Dnešní svátek vybízí 
i nás, abychom vystoupili s Ježíšem na "Tábor" - horu mlčení a kontemplace. Jeho oslavené 
tělo je již trvale proměněno, teď chce proměnit i nás. Respektuje však naši svobodnou vůli 
přijmout nebo nepřijmout "Otcův plán". Na tom rozhodnutí závisí jak výsledek naší 
modlitby, tak naše cesta po sejití "z hory" do všedních dnů i celá budoucnost.  

Předsevzetí, modlitba: 

Udělám si dnes čas k delšímu setkání s Ježíšem v rozjímavé modlitbě.  
Bože, Tys při slavném proměnění svého Syna v přítomnosti Mojžíše a Eliáše upevnil víru 
apoštolů a ukázals, co nás čeká, až bude dovršeno naše přijetí za Tvé děti; pomáhej nám, ať 
Tvého Syna posloucháme a následujeme ho, abychom jako jeho spoludědici měli účast na 
jeho slávě. Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen  



TEREZIE BLAHOSLAVENÁ KŘÍŽEM - PRO DOBRO NÁRODA 

sv. Terezie Benedikta od Kříže – svátek 9.srpna - životopis 

Pocházela z Breslau. Ve 14 letech opustila víru 
židovských rodičů. Studovala na dvou 
universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. 
Pak prošla konverzí a po sv. křtu v r. 1922 učila 
asi 10 let u dominikánek při klášteru sv. 
Magdalény. V roce 1934 vstoupila ke 
karmelitkám v Kolíně-Lindenthalu, kde 15. 4. 
1938 složila sliby. Z důvodu pronásledování 
židů v Německu, odešla na konci roku 1938 do 
holandského kláštera v Echtu. Odtud byla 
gestapem hrubým způsobem dopravena do 
plynové komory koncentračního tábora v 
Osvětimi-Březince, kde ona i její sestra 
odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj lid.  

Narodila se 12. 10. 1891 do velmi početné 
židovské rodiny v Breslau (-Vratislav, nynější 
Wrocłav v Polsku, v té době německá část 
Slezska). Byla jedenáctým dítětem Augusty a 
Sigfrida Steina. Čtyři nejstarší děti však 
zemřely a když Editě ve věku dvou let zemřel 
otec, zůstala matka se sedmi dětmi a 
zadluženým dřevařským podnikem. S energií jí vlastní se ho ujala a i přes nevelké zisky byla 
k chudým velmi štědrá. Podnik vytáhla z dluhů a vedle dobré výchovy zajistila svým dětem i 
vzdělání. Byla věrná zásadám židovské víry. Edita ale tuto víru již ve 14 letech začala odmítat 
a do 30 let setrvávala v nevěře. Byla velmi inteligentní a nadaná. Vzhledem k její touze po 
pravdě, není na místě celé toto období označovat za život ateistky.  
Na střední škole byla charakterizována jako skromná, bez snahy vynikat. K vysokoškolskému 
studiu si zvolila germanistiku, dějiny a psychologii. Později ji zaujal nový filosofický směr 
profesora Edmunda Husserla, v němž šlo o tzv. čiré podstaty jevů při popisné metodě 
zkoumání vývoje lidského vědomí - filosofický obor fenomenologie. Edita, hnána touhou po 
poznání se nespokojila s kvalifikací středoškolské učitelky, ale rozhodla se pro universitu v 
Göttingen. Roku 1913 se stala Husserlovou studentkou a později asistentkou, která 
pracovala na uspořádání a zpracování jeho rukopisů pro vědeckou publikaci. V roce 1916 
dosáhla doktorátu z filosofie. Vynikla jako myslitel při vydávání svých prací z fenomenologie. 
V roce 1919 se ucházela o místo profesorky ve Freiburku kde dříve sama studovala. 
Křesťanské obzory se začaly Editě otvírat vlivem filosofa Maxe Schelera. Sama to označila za 
první styk s jí neznámým světem. Určitý popud pro hledání podstaty věcí a bytí až k 
celkovému pohledu na myšlení věřícího katolíka jí dal Husserl. Ale samotná věda by z ní 
křesťanku neudělala. Prvním silným útokem na její nevěru bylo setkání s vdovou po 



kolegovi. Poznala totiž, že čerpala sílu a důvěru z Ježíšova kříže, a tak unesla ztrátu manžela. 
Jak sama řekla, její jedinou modlitbou byla touha po pravdě. Boží Prozřetelnost na ní 
odpověděla o dovolené, při návštěvě kamarádky Conrad Martiusové, u níž objevila knihu 
"Život svaté Terezie z Avily." Od obsahu tohoto vlastního životopisu karmelitky se nemohla 
odtrhnout. Byla jím tak dokonale oslovena, že hned ráno si byla koupit katolický 
katechismus a misálek. Po jejich prostudování šla kněze požádat o sv. křest. Na dotaz, kým 
byla připravena, požádala o přezkoušení. Pokřtěna byla 1. 1. 1922 v Bad Bergzebern a 2. 2. 
přijala svátost biřmování.  
Editinou konverzí byli její známí až šokováni a Edita s ohledem na matku jí o svém přijetí 
svátostí nic neřekla. Opustila svoji činnost na universitě a odešla do učitelského ústavu 
dominikánek ve Speyeri jako profesorka němčiny. Díky seznámení se spisy Tomáše 
Akvinského, které jí ukázaly, že i věda může být křesťanskou službou, vytrvala u své práce. 
Přednášela na kongresech v různých městech Evropy, včetně Prahy a od roku 1932 asi rok 
na institutu vědecké pedagogiky v Münsteru. Následkem Hitlerovy politiky musela místo 
opustit. To ji však vedlo k řeholnímu povolání, po němž dávno toužila. V rozhodnutí pro 
vstup ke karmelitkám byla podpořena i opatem Walzeremz Beuronu, který byl jejím 
rádcem.  
Již ve Speyeru trávila na modlitbách před svatostánkem dlouhé hodiny. Pro nejvýznamnější 
událost naší spásy se od květné neděle ponořila do mlčení a svatý týden prožila jako 
exercicie v meditaci. Vlivem své inteligence a schopnosti empatie cítila se všemi 
ohrožovanými nacismem. Zprvu v předtuše osudu Židů psala prostřednictvím arciopata 
papeži Piu XI. prosbu, aby se jich zastal. Později v protižidovských zákonech viděla Kristův 
kříž, který třeba nést.  
K bosým karmelitkám v Kolíně nad Rýnem vstoupila v roce 1934. V dalším roce 21. 4. složila 
dočasné sliby a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže. V roce 1936 jí zemřela 
matka. Brzy nato si Benedikta pádem ze schodů zlomila ruku i nohu. Pobyt v nemocnici 
využila k tomu, že rodnou sestru Růženu učila katechismu a připravila ji na sv. křest. Slavné 
sliby složila Benedikta od Kříže 21. 4. 1938. Na obrázcích, rozdávaných při těchto slibech, 
měla slova sv. Jana od Kříže: "Mým jediným povoláním je od nynějška co nejvíce milovat."  
Za půl roku od slibů došlo k násilným protižidovským akcím (k hromadnému pogromu). Byly 
zapalovány synagogy a rabovány židovské obchody. Bezpráví vůči Židům se stupňovalo, a 
proto byla Benedikta od Kříže poslána matkou představenou do Karmelu v Echtu v 
Holandsku. Dorazila tam v poslední den roku. V červnu 1939 napsala do testamentu: "S 
radostí přijímám předčasnou smrt, kterou mi určil Bůh a cele se odevzdávám do Jeho 
nejsvětější vůle. Ať Pán přijme můj život i smrt pro čest a slávu svého jména, pro potřeby své 
svaté Církve, zejména… (zde pamatuje na všechny řádové spolusestry, svůj národ, svobodu  
a mír ve světě, příbuzné a ty, které jí Bůh seslal do cesty) ať nikdo z nich není zatracen."  
Její sestře Růženě se podařilo za ní přijít přes Belgii v roce 1940 a dělala tam vrátnou. V 
témže roce bylo Německem obsazeno i Holandsko a gestapo oběma sestrám nařídilo denně 
nosit žlutou Davidovu hvězdu. Benedikta se marně snažila o švýcarské vízum. Na začátku 
srpna 1942 z příkazu německé vlády, byli zatčeni všichni katolíci (včetně řeholních osob) 
židovského původu. Pro obě sestry přišli příslušníci SS hned 2. 8. Benedikta vzala sestru 
Růženu za ruku a řekla: "Pojď, půjdeme pro dobro našeho národa." V nákladním voze je 
převezli do Roermonde, pak přes tábor v Amersfoorte do Westerborku. Odtud ve vagonech 
pro dobytek, zajištěných ostnatým drátem, konaly sestry poslední cestu do koncentračního 



tábora Osvětim. Tam pro ně a jejich milované rodáky z celé Evropy byla připravena plynová 
komora.  
V holandské sbírce zákonů vyšlo brzy toto oznámení: "Nr 44074 Edith Teresia Hedwig Stein, 
z Echtu, nar. 12. 10. 1891 ve Wrocłavi, zemřela 9. 8. 1942."  
Papež Jan Pavel II. při blahořečení této karmelitky v Kolíně nad Rýnem 1. 5. 1987 řekl: 
"Terezie blahoslavená křížem - toto je jméno ženy, která začala svoji duchovní cestu s 
přesvědčením, že Bůh jako celek neexistuje." Při zmínce o jejím vstupu na Karmel, citoval 
slova, která Edita řekla převorce: "Nemůže nám pomoci lidské působení, ale Kristovo 
utrpení."  
Terezie Benedikta od Kříže byla kanonizována 11. 10. 1988 v Římě a 1. 10. 1999 byla 
prohlášena spolupatronkou Evropy.  
Zanechala po sobě významné písemnosti. Za pobytu v klášteře v Kolíně-Lindenthalu napsala 
metafyzickou knihu s názvem: "Časné a věčné bytí" (týká se syntézy tomistické filosofie a 
fenomenologie). V Holandsku, před zatčením, dopisovala vrcholné dílo "Věda kříže."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Předsevzetí, modlitba:  
"Láska" - povolání každého křesťana. Budu mít snahu každý večer podívat se na 

uplynulý den, zda se snažím stále více milovat.  

Bože našich otců, Tys přivedl svatou mučednici Terezii Benediktu k poznání Tvého 
ukřižovaného Syna a k jeho následování až k smrti; na její přímluvu dej, ať všichni lidé 
poznají Krista jako Spasitele a skrze něho dojdou k věčnému patření na Tebe. Neboť On s 
Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  
 
Jak velká je moc modlitby! Je jako královna, která má kdykoliv přístup ke králi, a může 
získat vše, o co prosí.                                                                       sv. Terezie Lisieux 
Kdo se nemodlí, nepotřebuje, aby ho ďábel svedl z cesty. Vrhne se do pekla sám. 
                                                                                                              sv. Terezie z Avily 



BOHATSTVÍ CÍRKVE SPOČÍVÁ V LÁSCE K NEJPOTŘEBNĚJŠÍM 

sv. Vavřinec – svátek 10.srpna – životopis 

Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu 
sedmi římských jáhnů, měl krom 
jiných služeb za úkol i péči o chudé, 
nemocné a byl správcem církevního 
jmění. Za krutého pronásledování 
rozdal všechny peníze i cennosti 
církve chudým a když na něj bylo 
naléháno, aby je vydal, poukázal na 
nemocné a chudé se slovy: "Zde je 
naše věčné bohatství, které vždycky 
vynáší." To mu vyneslo mučení a 
vstup do Božího království z 
rozžhaveného roštu.  
Pocházel ze Španělska. Jeho rodiči 
prý byli Orancius a Patientie. V 
mládí přišel do Říma a za svého 
učitele si zvolil pozdějšího papeže 
Sixta, který tehdy byl knězem. 
Vavřinec vynikal ve ctnostech a byl 
velmi důsledný v otázkách mravní 
čistoty. Sixtus II. po zvolení za 
papeže r. 257 ho jmenoval na místo 
arcijáhna do čela římské církve. Stal se tak prvním ze sedmi římských jáhnů.  
Jako arcijáhen byl Vavřinec i správcem církevního majetku a k jeho úkolům patřila i 
charitativní činnost v římské církvi. V té době, jak zmíněno u památky Sixta II. (7. 8.), císař 
Valerián velmi tvrdě pronásledoval křesťany. K dopadení a zabití papeže s jeho jáhny došlo v 
cemeteriu při bohoslužbě.  
Jak uvádí sv. Ambrož ve IV.stol. a začátkem V. stol. papež sv. Damasus I., sv. Augustin, sv. 
Maimus Turínský i básník Prudencius, byl Vavřinec umučen ohněm o tři dny později. 
Historickou dokumentaci doplňuje a vybarvuje legendární zpracování, které zde vychází z 
historického jádra.  
Není podstatné, zda skutečně před svou smrtí Sixtus II. s Vavřincem mluvil o urychleném 
rozdání všeho církevního jmění, přičemž mu papež předpověděl mučednickou smrt tři dny 
po něm, ale nejpříkladnější je jeho láska k církvi, k mystickému tělu Krista, kterého v této 
lásce následoval a pro ni se také stal tolik oslavovaným.  
Vavřinec měl tři dny na to, aby pro pozemského krutovládce nachystal přehled všech 
církevních pokladů. Ty tři dny využil k tomu, aby všechno církevní jmění zhodnotil a zajistil 
podle evangelia. Měl "srdce na pravém místě" i dostatek moudrosti a také věděl, co se dá 
očekávat. Když po třech dnech pozemský soudce s dychtivostí chtěl vidět všechen církevní 
majetek, ukázal Vavřinec na všechny chudé a zubožené, na trpící vdovy a sirotky se slovy: 



"Pohleď, to je naše bohatství! Zde ti ukazuji poklad církve. Péče o něj, není jako mamon 
příčinou zla, ale v pravdě vede k většímu obohacení i k slávě."  
Nevíme, zda tato významná slova bral soudce jako opovážlivý výsměch, podvod nebo i jinak, 
každopádně velmi rychle vymyslel za ně krutou pomstu. Císař zuřil. Žádné rychlé usmrcení 
jako v případě ostatních, ale bičování, mučení na skřipci s následným velmi pozvolným 
umučením ohněm. Řetězy byl připoután na rošt a opékán nad žhavými uhlíky, aby mu jejich 
žár působil co největší a nejdelší bolesti.  
Sv. Ambrož vyslovil názor, že oheň Boží lásky, který měl sv. Vavřinec v srdci, byl mnohem 
silnější než oheň, který pálil jeho tělo. Proto nemohl přemoci jeho vnitřní pokoj a lásku, s níž 
se na roštu modlil za obrácení Říma. Vedle této skutečnosti jsou mu do úst vkládána i slova, 
jejichž humor má svědčit o jeho vnitřní síle a přijímání mučednické smrti s radostí. Podle 
legendy na císaře volal: "Dej mne obrátit! Z jedné strany jsem již upečen dost!" A pak ještě: 
"Už jsem upečen, je-li libo, jez!" A jeho poslední tichá slova patřila jen Bohu: "Děkuji ti, 
Pane, že jsem si zasloužil, abych prošel branou tvého království."  
V blízkosti jeho hrobu byla už v roce 330 postavena basilika přispěním Konstantina Velikého 
a přímo nad hrobem dal vystavět basiliku v VI. stol. papež Pelagius II. (Dnes někde v těch 
místech stojí "sv. Vavřinec za hradbami" ze 13. stol.) K Vavřincově cti následovaly další 
chrámy nejen v Římě, kde jich během let údajně vyrostlo 34, ale i ve Španělsku a na mnoha 
dalších místech Evropy, později i v Americe. České země se mohou pochlubit 162 kostely, 
které mu byly zasvěceny. Je to odezva na jeho lásku k církvi.  

Předsevzetí, modlitba: 
Budu rozjímat o ceně lásky k chudým a pomíjejícnosti pozemského bohatství.  
Bože, Tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu, aby věrně konal 
jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při mučení; nauč i 
nás následovat příklad jeho lásky: milovat, co miloval on, a 
zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával. Prosíme 
o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s 
Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky 
věků. Amen  

 Obráz svatého Sixtuse II. - byl 24. papežem křesťanské církve 
od 30. srpna 257 do 6. srpna 258. V době papežské vlády Sixta 
II. začalo další pronásledování křesťanů. Císař Valerianus v 
roce 257 nařídil odchod křesťanských biskupů a kněží do 
vyhnanství. O rok později (258) vydal druhý edikt, podle 
kterého všichni ti, kteří neuposlechli, budou zabiti a jejich 
majetek a majetek církve propadne státu. Valerianus si od 
toho sliboval nejen vymýcení křesťanství, ale i finanční 
příspěvek na válku proti Peršanům. Sixtus II. se stal jednou z 
prvních obětí této persekuce. Ukrýval se sice na méně 
známém menším pohřebišti naproti Kalixtovým katakombám, 
byl však přesto 5.srpna 258 zajat a hned druhý den (6.srpna) 
sťat. Spolu s ním byli popraveni i jáhnové Felicissimus a Agapit 
a podjáhnové Januar, Magnus, Vincenc a Štěpán. 



DOVRŠENÍ V MOCI BOŽSKÉ LÁSKY 

Nanebevzetí Panny Marie – slavnost 15.srpna – životopis 

Historie slavnosti:  
Tento den se začal 
slavit v Jeruzalémě 
už od V. století. V 
dalším století jej 
začal slavit celý 
křesťanský Východ a 
od VII. století byl 
slaven v Římě. 
Během pozdějších 
dob se Nanebevzetí 
Panny Marie stávalo 
nejčastějším titulem 
mariánských kostelů. 
Z velkých teologů 
byli výraznými 
představiteli této 
pravdy v první 
polovině VIII. století 
sv. German a sv. Jan 
Damašský.  
Dogmatické 
vyjádření pochází od 
papeže Pia XII. z 1. 
11. 1950 a říká se v 
něm, že Panna Maria 
obdržela hned po 
odchodu z tohoto 
světa celou slávu, 
protože byla vzata 
do nebe s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků. 
Tímto byla potvrzena staletá víra křesťanů.  
Tento svátek nám staví před oči Mariin vstup do nebeské slávy včetně jejího oslaveného 
těla. Dogmaticky to vyjádřil papež Pius XII. 1. 11. 1950.  
O zcela mimořádném privilegovaném postavení Panny Marie hovoří v Bibli v knize Zjevení 
apoštol Jan. Některé tyto části nesou tajemství skrytá lidským úvahám. Aby se však nejvýš 
svatý Bůh mohl spojit s lidstvím, které chtěl v lidském těle vykoupit, potřeboval si připravit k 
tomu odpovídající ženu, kterou přislíbil již na počátku v Gn 3,15 (a o jejíž oslavě Jan mluví). 
To má souvislost i s dogmatem o Neposkvrněném Početí a celým Mariiným životem v Bohu, 
jenž v ní přebýval neustále. Jeden výklad knihy Zjevení poukazuje na Město, sestupující od 



Boha, připravené jako nevěsta.., příbytek Boží uprostřed lidí (Zj 21,2-3), jako na obraz Panny 
Marie. Právě tato vznešenost Marie, nejčistší dcery Otce, snoubenky Ducha Svatého a 
Matky Syna, byla i pro její věrnost a neustálou jednotu s Boží vůlí, za podílu zásluh Božího 
Syna, hodna mimořádného povýšení. Její neposkvrněné tělo, které bylo na zemi schránkou 
života Božího, nemohlo pro tuto vznešenost podlehnout porušení. Ono vzetí Panny Marie 
do Boží slávy je možné vidět jako předvoj vykoupených, kteří přijali Spásu a jejichž tělo bude 
po konci světa vzkříšeno.  
Řekneme-li "neporušené tělo" - vybaví se nám zachovalé tělesné schránky některých 
vyznamenaných světců, jako sv. Bernardety nebo Jana Marie Vianneye. Je každému jasné, 
že Mariina svatost byla pro neposkvrněnost a uskutečnění celého Božího plánu 
nesrovnatelně větší. Tato zmínka zde je jen pro snadnější pochopení skutečnosti.  
Přirozená tělesná smrt symbolizuje umírání všem pozemským věcem. Při vzpomínce na 
Mariin konec života, bychom měli mít na mysli i vlastní opouštění toho, pro co žije svět. 
"Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, 
kdo za ně zemřel i vstal." (2 Kor ,15) Dnešní slavnost má nás nasměrovat k životu v nebi, kde 
v den posledního soudu máme přijmout oslavené tělo podobající se Kristovu a Mariinu. Ale 
už dnes musíme proto něco udělat, jak radí ap. Pavel ve výše citovaném listu do Korintu. V 
něm také připomíná: "Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové!" 
(2Kor 5,17)  
Den Mariina nanebevzetí je ztotožňován s dnem jejího úmrtí. Jako její Syn i ona prošla 
smrtí, nad níž zvítězila účastí v Ježíšově vítězství. Vše ostatní bylo v jeho božské moci a 
odpovídalo jeho lásce a důstojnosti. Sv. Antonín z Padovy o tomto svátku upozorňoval, že 
Mariiny výsady jsou propojeny a dány v nevýslovné milosti Božího mateřství, kterému se 
nemůže rovnat žádný jiný projev milosti. Dával jí titul "Naše Ester" (zachránkyně Božího 
lidu), aby zdůraznil význam tohoto mateřství, na kterém závisela naše záchrana. Sv. Antonín 
hleděl na slávu, která se pro toto mateřství v nanebevzetí dovršila.  
Bůh volá celého člověka, kterého stvořil s tělem i duší, aby ho jednou mohl celého přijmout 
do věčného života. Proto je v našem pozemském životě důležité dát všechen prostor Kristu 
a jeho milosti jako ho dala Maria.  
Při pohledu na toto podstatné je tradované legendární vyprávění něčím naprosto vedlejším. 
Mluví o apoštolu Tomášovi, opozdivším se na Mariin pohřeb. A proto s ním šli apoštolové ke 
hrobu. Místo nalezli neporušené, včetně Mariina šatu, ale místo těla byla jen líbezná vůně 
růží. A Ti, co se zdrželi u hrobu, vzpomněli si prý na zvláštní záři, kterou v noci vnímali.  
Také my bychom ze slavnosti měli vnímat světlo k vlastnímu obrácení, bez kterého se 
obrácení celého světa nemůže uskutečnit.  

Předsevzetí, modlitba: 
Pomodlím se desátek růžence: "který Tě Panno na nebe vzal" a vložím do něj 

všechny své strasti jako oběť za spásu světa.  
Všemohoucí, věčný Bože, Tys vyvolil svou pokornou služebnici Pannu Marii za Matku svého 
jednorozeného Syna, a pro jeho zásluhy jsi dovršil její vykoupení a korunovals ji nebeskou 
slávou; na její přímluvu doveď do nebeské slávy i nás. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny 
věky věků. Amen 



PRAVÝ IZRAELITA, V NĚMŽ NENÍ LSTI 

sv. Bartoloměj – svátek 24.srpna – životopis 

Narodil se v Káni Galilejské a Ježíšem byl označen jako pravý a 
bezelstný Izraelita. Stal se apoštolem a po seslání Ducha svatého 
hlásal evangelium na více místech. Posledním byla Arménie, kde 
mu byla z těla stažena kůže, načež byl popraven.  
Pocházel z Káně a byl druhem Filipa, který jej přivedl ke Kristu. 
Apoštol Jan ho uvádí jménem Natanael. Bar-Tolmai je jméno po 
otci, které je překládáno jako "syn Tolmajův", zatímco Natanael 
znamená "Bůh dal".  
Bartoloměj s Filipem žili v očekávání Mesiášova příchodu, proto 
Filip po seznámení se s Ježíšem Bartoloměje vyhledal a řekl mu: 
"Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně i proroci, Ježíše, 
syna Josefova z Nazareta." Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co 
odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a 
přesvědč se!" Ježíš spatřil Natanaela jak k němu přichází, a řekl o 
něm: "Hle, pravý Izraelita, v němž není lsti." Řekl mu Natanael:: 
"Odkud mě znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dříve, než tě Filip zavolal, 
viděl jsem tě pod fíkem." (Jan 1,45-48)  
Bartoloměj při těch slovech poznal v Ježíši Syna Božího a krále izraelského, což také hned 
vyznal. Ježíš mu onu víru potvrdil s příslibem větších důkazů než byl ten, že ho viděl pod 
fíkovníkem.  
Z Bartoloměje se stal jeden z dvanácti apoštolů, svědek a následovník Kristův. Po seslání 
Ducha svatého hlásal evangelium na více místech. Historik Eusébius uvádí jeho působení v 
Indii. Odborníci dokládají, že se tím mohla rozumět Etiopie a Arábie, často zmiňovaná v 
souvislosti s jeho hlásáním evangelia. Indie byla totiž označovaná jako "Arábie Šťastná." 
Tam podle podání zanechal aramejský opis Matoušova evangelia.  
Sv. Jan Zlatoústý dokládá, že ap. Bartoloměj na svých apoštolských cestách kázal o Kristu s 
velkým úspěchem a pohané se podivovali nad rychlou změnou v mravech těch, kdo uvěřili. 
Zdůrazňována je čistota, střídmost i další ctnosti.  
Někde se uvádí, že Bartoloměj přešel z Arábie do Frygie, kde se setkal s ap. Filipem a dál 
navštívil Lykaonii. Nejstarší životopisy se shodují na místě jeho mučednické smrti, kterým se 
stala Arménie.  
Legenda hovoří o zázraku uzdravení dcery arménského krále Polimea z posedlosti po 
Bartolomějově modlitbě. Krále, jeho dvůr i poddané pak Bartolomějova slova přesvědčila k 
přijetí křesťanství. Avšak zatvrzelý králův bratr Astyages dal tohoto apoštola uvěznit a 
mučit. Údajně v Derbentu, pozdějším Širvanu u břehu Kaspického moře.  
Byla mu za živa stažena kůže z těla, proto je nůž jeho hlavním atributem. Někde se hovoří o 
sedření kůže a pak prý byl ukřižován. Někde bývá také uváděno jeho stětí, ale odseknutí 
hlavy ukřižovaným nebylo zvykem.  
Jeho ostatky byly v V. století přeneseny do Dury v Mezopotámii a pak do Frýgie v Malé Asii. 
Koncem dalšího století byly přepraveny na ostrov Lipari u Sicílie a r. 809 do jihoitalského 



Benevento. Nakonec byly německým císařem Otou III. přeneseny do Říma, kde pro ně 
nechal v r.983 na Tiberském ostrůvku vystavět kostel zasvěcený sv. Bartolomějovi.  
Vyskytla se i určitá pochybnost, zda ostatky, předané v 
Beneventu císaři, byly všechny pravé. Údajně pravá 
Bartolomějova lebka se prý objevila ve 13. stol. ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Za císaře Karla IV. část z jeho 
ostatků získala i katedrála v Praze.  

Předsevzetí, modlitba: 
Bartolomějovo vyznání následovalo po rozhovoru, při 

němž on poznal, že Ježíš ho miloval již dávno před tím. 

Totéž poznání mohu zakusit při vnitřní modlitbě, kterou 

ukončím vyznáním jako Bartoloměj. Budu se však snažit 

i o to, aby Ježíš mohl být spokojen s mým životem, 

který má být svědectvím pro druhé.  
Bože, upevni naši víru, abychom byli upřímně oddáni Tvému 
Synu jako svatý Bartoloměj, a na přímluvu tohoto apoštola 
dej, ať se Tvá církev stane pro všechny národy znamením a 
nástrojem spásy. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 
kraluje po všechny věky věků. Amen 

 

PRO ZAMYŠLENÍ 

Dříve na našich vesnicích byla taková tradice: ,,jít pomáhat". Kdokoliv něco dělal, například 
stavěl, nebo opravoval dům, mohl se spolehnout, že mu sousedi pomůžou. Chlapy šli, někdy 
jen za pivo, ale ne protože by to pivo vyžadovali, ale protože při tom pivu se ještě více 
upevňovali dobré sousedské vztahy. Ženy také pomáhaly, byly rády, že vypadly z denního 
stereotypu a mohly si vzájemně popovídat. Jak se říkalo: ,,Nikdy nevíš, kdy budeš sám 
potřebovat aby ti někdo 
pomohl." Rodiče to učili i své 
děti. Když přišel do domu 
řemeslník, neexistovalo, aby 
nedostal oběd. To by byla 
ostuda celé rodiny. Mnozí z 
nás pamatují na usměvavé 
babičky, které nám v dětství 
podávaly přes plot košíky 
jablek, nebo jiného ovoce, 
protože to samy nesnědí. 
Jen by mě zajímalo, kdy jsme 
přišli na to, že bude lepší, když 
bude každý sám, za sebe? 



                                PŘÍBĚH NA DOBROU NOC 

Tajemný déšť ve Vogézách: 
Projevila se ve Francii vyšší moc? 

Některé události jsou natolik podivné, že pro ně není nalezeno vysvětlení. Patří mezi ně 

tajemné deště, kdy z nebe neprší obyčejná deštová voda, ale něco jiného. 

Jeden takový se měl objevit na začátku 20. století ve Francii a možná šlo o vzkaz od Boha. 

Nad horou Mont Donon v pohoří Vogézy se stahují bouřková mračna. Zanedlouho protínají 

oblohu první blesky a začíná hustě pršet. Celá oblast se zahaluje do pochmurného počasí a 

leckde začínají padat kroupy. Výjimkou není ani francouzské městečko Remiremont (asi 140 

km jihozápadně od Štrasburku). Jenže jak si již brzy všímá zdejší farář Gueniot, kroupy jsou 

poněkud zvláštní. Duchovní, kterého déšť vyruší na faře během četby knihy, si totiž všimne 

jejich neobvyklého tvaru i „obrázku“, který obsahují. Duchovní vychází před dům a na 

povrchu zmrzlých hrudek vody spatří obraz mladé ženy v dlouhých šatech! Co tuto událost 

z 27. května 1907 způsobilo? Mohlo jít o kanadský žertík? 

Překvapený Gueniot si všímá nejen toho, že plastické zobrazení ženy na kroupách připomíná 

Pannu Marii, ale také zvláštní struktury ledových hrudek. Jindy nepravidelný tvar krup 

s mnoha výstupky je téměř přesně kruhový! Všechny záhadné kroupy jsou si též podobné 

jako vejce vejci. Také tvar ženy připomínající Madonu je pravidelný, jako by byl vytvořený 

uměle. Mohlo tedy jít o jakýsi kanadský žertík místních Francouzů? Jenže tajemné kroupy 

podle následného šetření pokrývají pruh země široký kilometr a dlouhý několik kilometrů a 

celkem jich je tady několik tisíc! 

Tajemství původu 

Výroba tak dokonalých ledových útvarů, navíc s velmi přesným 

znázorněním ženy, by s tehdejší nedokonalou technologií 

vyžadovala stovky hodin práce mnoha lidí.  

Navíc v té době ještě neexistují velká dopravní letadla, ze 

kterých by bylo možné kroupy vysypat. Podivné útvary tak 

rozhodně nemohou být dílem lidí, k čemuž dochází již první 

záhadolog, který se touto událostí podrobně zabývá – americký 

spisovatel Charles Fort (1874 – 1932). Je vysvětlením jakýsi 

proces v atmosféře? Přírodní kroupy se vytvářejí vlivem rychlé cirkulace vzduchu uvnitř 

bouřkových mraků. Podmínkou jejich vzniku je rychlost vzduchu o několika desítkách metrů 

za sekundu a okolní teplota pod bodem mrazu. K cirkulujícím ledovým částečkám vody 

přimrzají v mracích další zmrzlé kapky vody. Vytvořené hrudky – kroupy, pak začnou 

dopadat na zem, když vzdušné proudění zeslábne nebo jsou již kroupy tak těžké, že je 

vzduch „neunese“. Jenže mohly by takto vzniknout kroupy jako ve Vogézách?  

To je velmi nepravděpodobné. 

Překvapí i biskupa 

Jasno do záhady Madon ve Vogézách nepřináší ani vyšetřování celého incidentu, k němuž 

dává popud biskup z nedalekého městečka St. Dié. Nejméně 107 svědků z Remiremontu 

a okolí přísahá, že vidělo déšť těchto podivných krup dopadat na zem. Francouzi vzápětí 

potvrdí i jejich neobyčejný vzhled, čímž je jev uznán za hodnověrný. Jak kroupy vznikly, 



to však nedokáže objasnit ani přivolaný zástupce církve. 

Neméně zvláštní je, že zatímco leckde kroupy ničí svým 

nárazem skleníky, jinde nezpůsobí na sklech a křehkých 

věcech téměř žádnou škodu. Skoro se tedy zdá, že některé 

z nich padají z jiné výšky než ostatní. 

Co vše padá na zem? 

Podivné deště nejsou ve světě žádnou výjimkou. Mezi 

nezvláštnější podobné případy patří ten, kdy z nebes padaly 

naporcované kusy hovězího masa nebo průhledné rosolovité 

koule, které vzápětí před svědky zmizely. Jindy na zem 

padaly i vyloupané, sušené fazole nebo zvláštní kovové 

součástky, které nešlo přiřadit k žádnému pozemskému stroji. 

U poměrně častých přeháněk, které přinášejí obilí, ryby, žáby, 

hmyz se lze spokojit s vysvětlením, že tyto věci nasál prudký 

vítr a následně je shodil na zem během bouřek.  

Ale v případě krup z Vogéz podobné objasnění selhává. 

Musíme tak přistoupit na fantastičtější hypotézy, které nám 

předkládá německý spisovatel Hartwig Hausdorf (*1955). 

Podle tohoto autora si s námi občas kdosi hraje jakousi 

kosmickou „hru“, jejíž význam a pravidla nechápeme. Podle 

Hausdorfa to snad mohou být mimozemšťané, ovládající 

natolik vyspělé technologie, že je dle našich současných znalostí považujeme za zázraky 

nebo magii. Skrývají se tedy za podivnými dešti projevy strojů inteligentních civilizací? 

Co tvrdí kvantová fyzika? 

Nové poznatky z kvantové fyziky naznačují neuvěřitelnou skutečnost. Vědci již dlouhou 

dobu vědí, že očekávání pozorovatele dokáže jakýmsi dosud neznámým mechanismem 

ovlivnit výsledek experimentu. Současně je známo, že se miniaturní částice hmoty mohou 

nacházet ve stavu takzvané superpozice – tzn. Na několika místech současně.  

Až teprve očekávání pozorovatele rozhodne o jejich poloze. Podle nových experimentů 

vědců z Oxfordské univerzity může tento stav být náznakem existence paralelních dimenzí a 

naše očekávání nakonec určí výslednou realitu. Mohlo se něco podobného odehrát i roku 

1907 v malém francouzském městečku? 

Zhmotnili svoje přání? 

Přestože se to může zdát podivné, předchozí hypotéze nahrávají i slova faráře Gueniota. 

Týden před podivnou událostí se v Remiremontu měla konat církevní slavnost, uspořádaná 

na počest Panny Marie, kterou však místní obecní rada nakonec zakázala! Podle vysvětlení 

duchovního pak šlo v případě zvláštního deště o zázrak, kterým se projevil nesouhlas 

Stvořitele se zrušením slavnosti. Mnohé jevy včetně deště Madon stále unikají našemu 

chápání. Stal se zde tedy Boží zázrak, 

nebo se tu snad zhmotnilo přání 

Gueniota a jeho farníků pomocí dosud 

nepochopených zákonů kvantové 

fyziky a našeho světa? 

 

Kostel v Remiremont 



Pro zasmání 

To jednou na Divokém západě přijde šerif do salonu a vidí na zemi muže. Ptá se tedy 
barmana: „Hráč?“ „Jo.“ „Falešný?“ „Jo.“ „Poker?“ „Ne, housle.“ 
Před obchodem je cedule: Pozor pes! Muž vejde opatrně dovnitř, podívá se na starého 
psa a říká majiteli: „Ten pes nevypadá, že je nebezpečný. Proč tam máte tu ceduli?“ 
„Dokut tam cedule nebyla, lidi o něj zakopávali.“ 
Nápis u domovního zvonku Skota šetřícího elektřinou: Nezvoňte, každou čtvrthodinu 
vyhlížím z okna! 
Učitelka žákům: „Musíte si zvykat na větší samostatnost při učení. Jste už ve třetí třídě a 
vaši rodiče už na probíranou látku nebudou stačit…“ 
Učitelka rozdává žákům zpět domácí úkoly. Zastaví se u jednoho z nich: „Pavle, do zítřka za 
trest napíšeš na list papíru – Domácí úkoly mám psát sám a tatínek ať to stokrát podepíše.“ 
„Jak se cítíte v nových brýlích?“ „Výborně. Najednou potkávám spousty známých, které 
jsem neviděl celé roky.“ 
Dáma si kupuje papouška a jednoho si vybere. „Tak co, hlupáčku, umíš mluvit?“ „To víš, že 
jo. A co ty? Umíš létat?“ 
Šéf magazínu pošle fotografa na letiště kde mu objedná malou Cessnu, aby nafotil velký 
lesní požár. Fotograf si vleze do malého letadla a říká: „Tak honem do vzduchu!“ Pilot 
nahodil motor a za chvilku se letadlo odlepilo od země. Letělo sice dost nevyrovnaně, ale 
letělo. Fotograf říká: „Udělejte několik nízkých průletů nad požárem.“ „Proč?“ zeptá se 
nervózně pilot. „Protože chci udělat fotky. Jsem fotograf a fotografové dělají fotky.“ 
Po krátké pauze pilot povídá: „Chcete říct, že nejste můj letecký instruktor?“ 
Kupující v Coopu u pokladny: „Promiňte, prosím, ale spletla jste se o sto korun.“ „To musíte 
říct hned, teď už se s tím nedá nic dělat!“ „Co naplat. Tak já si je tedy nechám.“ 
Jede chlapík v džípu po poušti a najednou mu auto zhasne. Otevře kapotu od motoru, ale 
neví co s tím. Najednou se vedle něho objeví bílý kůň, strčí hlavu pod kapotu, zařehtá a 
auto je spraveno. Chlapík skočí do auta a odjede do oázy, kde všechno vypravuje Arabům 
kolem. Jeden Arab mu odpoví: „Tak to jste měl docela štěstí. Ještě tu běhá takovej 
hnědej, a ten autům vůbec nerozumí.“ 
Lékař v ordinaci vytýká pacientovi: „To jste s tím měl přijít už před rokem!“ „Ale já jsem tady 
byl a vy jste mi říkal: Podívejte se mi do očí, vy simulante.“ 
V autoservisu: „Vaše brzdy nešly spravit, tak jsem vám dal aspoň silnější klakson.“ 
Stojí dva kosmonauti na Marsu. Jeden se neustále střídavě dívá na Zemi, na raketu a na 
toho druhého kosmonauta. „Na mne se nedívej, já jsem tam ty klíčky nezabouchl.“ 
Udýchaný mladý pošťák přijde s důchodem ke stařečkovi na samotu. „Strýcu, už mě 
unavuje chodit k vám každý měsíc pět kilometrů pěšky.“ „Uklidni se, panáčku, 
nebo si objednám denní tisk.“ 
Farmář pěstoval melouny, ale v noci mu na ně vždycky vlítli kluci z okolí a pár odnesli. 
Nevěděl co má dělat, až jednou napsal ceduli na kraji pole: Pozor, jeden z melounů 
je otrávený! Když se za pár dní přišel podívat, jak to vypadá, zjistil, že žádný meloun 
nechybí. Jenže na jeho ceduli připsala dětská ruka: Teď jsou ty melouny dva! 
Potká dvacetikoruna pětistovku a ptá se: „Tak co, jak jde život? Dlouho jsem tě neviděla.“ 
„To víš, pořád stejný. Kasino, obchoďáky, hazard, klenotnictví, takové věci 
pořád dokola. A co ty?“ „To víš, pořád stejný. Stále dokola kostelní kasičky.“ 



„Pane učiteli, já jsem se přes prázdniny naučila plavat!“ „No vidíš, v matematice jako když 
najdeš.“ 
„Kouří tvoji koně?“ „Ne.“ „Tak to ti hoří v maštali.“ 
Číšník nabízí hostovi: „Mám telecí srdce, vepřová játra, hovězí jazyk a jehněčí mozeček.“ 
„Pane vrchní, vaše osobní problémy mě nezajímají.“ 
Přišel zákazník k holiči, sedl do křesla a povídá: „Chtěl bych to takhle: jednu kotletu 
nechat do půli tváře, druhou celou vyholit. Nahoře to ostříhejte, aby to trčelo přímo 
nahoru a nedalo se to česat, a vzadu mi vyholte pár míst až na kůži.“ „Pane, takhle vás 
ostříhat nemůžu!“ „Jak to, že ne? Minule jste mě takhle ostříhal!“ 
Učitel říká žákovi: „Ty se věnuj běhu na dlouhé tratě.“ „Proč myslíte?“ „Říká se, co není 
v hlavě, to musí být v nohách…“ 
František ukazuje tatíčkovi vysvědčení: „Teda, něco tak strašného jsem ještě neviděl…“ 
„Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech.“ 
Stěžuje si paní u pekaře, že jí prodal plesnivý chléb. Pekař se brání: „Paní, přece mě 
nebudete učit péct. Já pekl chleba už dávno před tím, než vy jste se narodila.“ 
„No jo, ale proč ho prodáváte až teď.“ 
„Když máš v levé kapse kalhot dvacet korun a v pravé kapse patnáct korun, co máš, 
Nováku?“ „Nejspíš cizí kalhoty.“ 
„Doma mně říkali, že pocházíme z Adama a Evy.“ „To není pravda, mně říkali, že pocházíme 
z opice.“ „Tak to bude u každého asi jinak.“ 
Telefonuje muž hasičům: „Rychle! Okamžitě přijeďte k nám, hoříme!“ „Dobře, pane, jak 
se k vám dostaneme?“ „Cože? To už nemáte ta velká červená auta?“ 
„Kolikrát ti mám opakovat, abys ty bonbony nechal napokoji.“ „Už ani jednou. Už jsem je 
dojedl.“ 
„Přes tyto brýle vidíte už lépe?“ ptá se lékař pacienta. „Ohromně, paní doktorko.“ 
Mladý zdvořilý muž vynese stařence těžký kufr do pátého patra. „Děkuju vám, to je od vás 
hezké. Kouříte?“ „Ano,“ odpoví mladík horlivě. „Hned jsem si to myslela….jste tak 
udýchaný, měl byste toho nechat….“ 
Potkají se dvě dámy. Jedna z nich má s sebou malinkého pejska. „Ten je krásný,“ obdivuje 
ho druhá dáma. „A co stojí?“ „Já nevím, proč si ten ňouma nesedne.“ 
 „Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?“ chce vědět mamička. „To je přece vedlejší, 
mami, hlavně, že jsme zdraví.“ 
„Představte si, že jsem našel včera kilový hřib!“ „Co by ne, takový hřib by našel i slepý.“ 
Holič se ptá zákazníka: „Je to tak dobře?“ A zákazník říká: „Trochu delší, prosím.“ 
Mamička sa nadšeně ptajú svého synáčka po prvním dnu ve škole: „Tak co, co sas dneskaj 
naučil?“ „Všechno možné, ale né dost, chcú abych zajtra zase došel.“ 
Ptali se mladého muže, jaké jsou důvody, proč si zvolil povolání učitele: „Tak jsou především 
dva důvody.“ „Které?“ „Červenec a srpen.“ 
Mamička táhne synka k doktorovi. Ten se cestou brání a vzpouzí. „Metúdku, neboj se, pak 
doktor ti nic neudělá!“ povídá mamička. „Tak mi, mami, řekni, proč k němu jdeme!“ 
Učitelka kontroluje domácí úkol jednoho žáka a ptá se ho: „Jak to, že tam máš tolik chyb?“ 
„Za to může mamička.“ „Jak to, ona ti pomáhala s tím úkolem?“ „Právě, že ne.“ 
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