
  Hodové farní noviny 
Hody, milé 

hody, už sem 
dohodovál, 

už sem štyry 
noci doma 
nenocovál. 

Doma 
nenocovál, 

koně 
nepucovál, 
hody, milé 

hody, už sem 
dohodovál. 

Eště byly štyry týdně do hodú, už mně milá zakázala pit vodu, 
naléla mně červeného vínečka, že ona chce veselého synečka.  

Tobě dobře múj šohajku a mně zle, tobě líčka červenajú a 
mně ne, tobě roste za klobúčkem rozmarýn a mně plače 

v kolébaču malý syn. 
Tluču, tluču, otevřete,nechal sem klobúček u děvčete.   

Děvče spalo, já taky spal, nekdo mně klobúček z hlavěnky vzal. 
Nevzal, nevzal můj stárečku, visí tam v komúrce na hřebíčku. Já 

sem ho tam pověsila, abych se s klobúčkem potěšila. 
Hody milé hody ,nadělaly škody, zabili Janoška, hodili do vody. 

Galánečko moja, boj sa Pána Boha, nepúščaj galánú,dyž já nejsu 
doma. Já sem doma nebýl ,byl sem na vínečku, kdosi ně 

odlúdil, moju galánečku . 
Dyž sem já šel na hody ,ej šel sem pod pérečkem, milá na mně 

volala, ej hleďa okénečkem. Dyž sem já šel z hodú dom, s 
hlavěnkú porúbanú, zavaž ně ju má milá, ať naši nepoznají.  

Došel sem k vám na hody, ej dali ste ně hodú, potrhali ste na 
mně, ej košulenku novú.  

Svitaj bože od Rudníka, aby bylo púl žejdlíka. Svitaj bože za 
hory, aby byl mázek plný. Svitaj bože od tých kopcú, aby 

byla holba šnopsú. Svitaj bože za hory, aby byl mázek plný. 



Seznamte se, prosím….. 
 

sv. Lukáš – svátek 18.října - životopis 
 

Zvěstovatel Božího milosrdenství       
a autor nejvíce stran NZ 

 

Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se 
setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o 
Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních 
pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i 
pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů.  
Původní Lukášův hrob je v Thébách (Thisvi), odkud byly jeho 
ostatky přeneseny přes Konstantinopol do Padovy a Prahy. 
Vyjádření k nim, uváděné Prof. ThDr. Janem Matějkou, je v dalším textu a poznámce.  

Podle jeho podrobnějších zmínek ve Skutcích apoštolů, pocházel ze syrské Antiochie (Sk 6, 
1-6; 11, 20-30; 13,1n). Také Eusebius a Jeroným uvádějí, že byl Syřanem. Názory na rodinu, 
z níž vyšel, se rozcházejí. Vystudoval však lékařství a nakonec se ukázal jako schopný 
spisovatel a znalec lidí s velmi citovým postojem. Uvádí se, že ke křesťanství jej zřejmě 
přivedli křesťané ze židovství, ač k židovskému národu nepatřil. Podle Kanona Muratoriho 
(ze 2. stol.) se za života s Ježíšem a jeho působením nesetkal a jeho zařazování mezi Ježíšovy 
učedníky je nesprávné.  
Roku 50-51 se připojil k Pavlovi v Troadě (byl s ním na druhé apoštolské cestě) a podle 
některých úsudků ho provázel do konce jeho života. Je však dost pravděpodobné, že poté 
co s Pavlem došel do Filip, setrval v nich do roku 57, aby pomáhal upevnit Pavlovo dílo. Při 
Pavlově návratu ze třetí apoštolské cesty, na jaře roku 58, opět šel po jeho boku do 
Jeruzaléma (viz Sk 20,5-21,18). Zde se setkal s apoštolem Jakubem i s jeruzalémskými 
staršími a zřejmě také se ženami, jejichž jména v evangeliu uvedl pouze on (viz Lk 8,2-3; 
24,10).  
Apoštola Pavla dále provázel na cestě do římského vězení (viz Sk 27, 1-28, 16; Kol 4, 14; Flm 
24) a byl u něj za jeho vazby v Římě v letech 61-63. Tehdy měl možnost seznámit se 
s evangelistou Markem (Kol 4, 10-14; Flm 24). Při dalším římském věznění Pavla v letech 66-
67, kdy Pavel očekával smrt, zůstal opět v jeho blízkosti (2 Tim 4, 11).  
Po Pavlově smrti koncem června Lukáš zřejmě velmi brzy opustil Řím, ale další zprávy o jeho 
životě a hlásání evangelia nejsou dost spolehlivě doložené a místa působení se liší. Hovoří 
se o  Dalmácii, Galii, Itálii a Makedonii na základě zprávy sv. Epifania. Sv. Řehoř z  Naziánu 
svědčí o jeho pobytu v Achaji (dnešním Řecku) a Symeon Metaphrastes zmiňuje Lukášovu 
návštěvu Horního Egypta. Řecká tradice má zato, že byl biskupem v Thébách (dnešní Thisvi, 
severně od Athén ve starověké Boiótii). Sv. Jeroným podobně jako starobylý lat. Prolog (II. 
s.) zaznamenali Lukášovu působnost v Boiótii v Achaji. Jedná se o provincii ve středním 
Řecku, ležící severně od východní části Korintského zálivu. Na jihu je od Attiky oddělována 
pohořím Kithairon. Severní hranicí této provincie je Lokris s Eubojským zálivem.  



Lukáš zemřel ve věku 84 let, podle písemnosti sv. Řehoře údajně v Patras, vzdáleném od 
dnešní Thisvi asi 100 km západně. Má se jednat o mučednickou smrt oběšením na olivovém 
stromě. Většinou vzhledem k věku se však spíše předpokládá přirozené úmrtí a 
martyrologium se k jeho smrti nevyjadřuje. Antropologické zkoumání ostatků* smrt 
oběšením nevylučuje. Původní Lukášův hrob je uváděn v Thébách (Thisvi), odkud byly jeho 
ostatky přeneseny přes Konstantinopol do Padovy a Prahy. Prof. ThDr. Jan Matějka uvádí v 
článku: „Osobnost sv. Lukáše a jeho ostatky” ve sborníku pro KTF UK 2002: „Věrohodnost 
této tradice potvrzuje zpráva o přenesení těla sv. Lukáše spolu s  kostmi sv. apoštola Ondřeje 
v době císaře Konstance II., syna Konstantina Velikého, v  roce 357 do baziliky svatých 
Ondřeje a Lukáše v Konstantinopoli. (Tuto Justinián I. kolem r. 527 přebudoval na kostel sv. 
apoštolů, zbořený r. 1462) ... O přenesení těla sv. Lukáše do Padovy se nedochoval soudobý 
historický záznam. - V roce 1177 byla na padovském hřbitově při bazilice sv. Justiny nalezena 
olověná rakev s kosterními pozůstatky a destičky označené "S. L. Evang." a "S. L. E.". (Státní 
archiv v Padově, Corporazioni soppesse, Monasteri Padovani, Santa Giustina, n. 233, c. 
22bis, 26: G. Prevedello, Il capo di S. Luca Evangelista di Padova e l\'imperatore Carolo IV re 
di Boemia, Abbazia di S. Giustina - Padova, str. 4.)“  
Podle staré tradice, za řádění obrazoborectví v Konstantinopoli, asi v letech 741 až 770, byly 
tyto Lukášovy ostatky knězem Uriem přeneseny do Padovy z důvodu ochrany před 
zneuctěním. Byly od r. 899 kvůli nájezdům uloženy na hřbitově, kde byly r. 1177 objeveny a 
prohlédnuty za přítomnosti papeže, který je prohlásil za pravé. Roku 1313 byl pro novou 
kapli sv. Lukáše vytvořen mramorový sarkofág a do něj uloženy ostatky v olověné rakvi. 
Císař Karel IV. 6. 11. 1354 získal v Padově pro pražskou katedrálu lebku s  čelistmi a 15 zuby 
sv. Lukáše i s darovací listinou. Během let byly menší části z ostatků odděleny. Lebka sv. 
Lukáše, stále uchovávaná ve Svatovítském pokladu, je každoročně 18. 10. o svátku 
evangelisty vystavovaná k uctění v pražské katedrále. (O ostatky v Padově se zvýšil zájem 
roku 1992, poté co thébský metropolita požádal o navrácení části ostatků do Lukášova 
hrobu. K jejich antropologickému zkoumání došlo r. 1998.*)  
Nejznámějším se Lukáš stal sepsáním evangelia a Skutků apoštolů. Italský básník Dante 
označil jeho evangelium za nejkrásnější knihu světa. Lukáš v něm krásně ukazuje milosrdnou 
lásku Spasitele ke všem lidem, zdůrazňuje, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale i pro pohany a 
především pro hříšníky, pro lidi, kteří se vzdálili Božímu řádu. Ústřední myšlenku Lukášova 
evangelia vidíme ve větě: „Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co by zahynulo.“ (Lk 19,10)  

Jeho spis bývá nazýván evangeliem milosrdenství, Ducha svatého, žen a chvalozpěvů.  

Téma milosrdenství ukazují např. příběhy „O marnotratném synu“ (Lk 15,11-32); „O hříšnici 
v domě farizejově“ (Lk 7,36-50); „O farizejovi a celníkovi“ (Lk 18,9-14) – v nich zároveň učí 
jaký postoj má hříšník zaujmout k návratu do Boží náruče. Boží milosrdenství vystihuje 
Lukáš i v Kristových slovech na kříži, když se modlí za své katy a slibuje ráj kajícímu lotru.  
O Duchu svatém píše ze všech evangelistů nejvíce. U všech významných osob zmiňuje 
vedení Duchem svatým, ať je to Jan Křtitel, Zachariáš, Simeon či jde o okamžik zvěstování 
nebo Ježíšova slova.  

Na mnoha místech si všímá žen, např. v podobenstvích, upozorňujíce na chudou vdovu, 
která dala za svého nedostatku, v příběhu Marie a Marty i žen na křížové cestě aj. To, že 



v jeho evangeliu mají ženy čestná místa, zatímco ve starověku byly ženy velmi 
podceňované, má další význam. Tím, že hovoří podrobněji o P. Marii dává předpoklad, že 
informace čerpal přímo od ní a protože ji slovy vykresluje, je označován za malíře Matky 
Boží.  
Lukášovo evangelium se od ostatních liší i zařazením čtyř básnických vložek či písní 
(Magnifikat – chvalozpěv P.Marie, Benediktus – chvalozpěv Zachariáše, Glória in excelsis 
Deo a chalozpěv Simeonův).  
Lukáš ukázal značnou citlivost ke smýšlení pohanů a vynechal místa, která by se jim mohla 
zdát tvrdá a zaznamenával vše, co je pohanům ke cti. Také s oblibou používal protiklady – 
např.: „Boháč a chudý Lazar;“ „Farizej a celník;“ nedůvěra Zachariáše a důvěra P. Marie. 
Druhým Lukášovým dílem (po evangeliu, které je naukou Krista) jsou Skutky apoštolů, které 
lze označit za kroniku prvních let Církve a pojednávají o šíření Kristovy nauky. Znakem a 
hlavním atributem sv. Lukáše je býk, protože jeho evangelium začíná Zachariášovou obětí a 
býk byl pro Židy obětním zvířetem.  

Předsevzetí, modlitba : 

Pokud dobře neznám celé Lukášovo evangelium, začnu z něj každodenně kousek 

číst. Nebo si vezmu malou část k rozjímání se zaměřením na to, co mi Bůh chce 

dnes říci.  
Bože, Tys povolal svatého Lukáše, aby svým kázáním i tím, co napsal, hlásal nezměrné 
bohatství Tvé milosrdné lásky; prosíme Tě, dej, aby ti, kdo přijali víru, vytvářeli jednotu 
srdce i ducha, a aby všichni lidé uviděli Tvou spásu. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho 
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

POZNÁMKA 

* Lukášovy ostatky v kostele sv. Justiny v Padově byly antropologicky zkoumány v roce 1998 

a bylo zjištěno, že nukleová kyselina (DNA), v níž jsou zakódovány genetické programy 

daného jedince, patří člověku, který žil v Antiochii. Analýza zubů prokázala genetický kód 

podobný syrské populaci. Stáří kosterních ostatků se prokázalo z doby mezi léty 72 až 416, 

přičemž Lukášova smrt časově spadá do doby určené pomocí radioaktivního uhlíku. Věk 

zemřelého při smrti byl potvrzen mezi 70 až 85 lety. Výzkum komise, vedené univerzitním 

profesorem anatomie a histologie v Padově Vito Terribile Wiel Marinem v září 1998, ukázal 

shodu ve více tradovaných zprávách o evangelistovi. Padovské ostatky byly doplněny 

odlitkem pražské relikvie a v říjnu 1998 byly na kongresu zveřejněny nálezy padovské komise 

i pražských expertů MUDr. a RNDr. h. c. Emanuela Vlčka, DrSc. a ThDr. Jana Matějky, který 

se ve výše citovaném článku zabýval i důkazem sounáležitosti pražské lebky a padovského 

skeletu. V něm mimo jiné uvedl, že tyto ostatky „patří muži vysokého stáří, ale bez 

zjistitelných hrubých artrotických změn. Z délky dlouhých kostí byla odhadnuta výška těla 

v průměru na 165 cm. Postava byla střední robusticity a symetrických proporcí. ... Nález 

svislé zlomeniny na přední hraně osifikované chrupavky štítné připouští možnost, že k jejímu 

rozlomení došlo při oběšení.“ (Možnost jiné mučednické smrti nepřipadá v úvahu.) 

 



                                PŘÍBĚH NA DOBROU NOC 

6 ZÁZRAČNÝCH OBRAZŮ Z ČECH.   UZDRAVUJÍ SVATÍ 

SKRZE PLÁTNO ?  Ve světě, ale i v Česku existuje několik slavných obrazů svatých, 

k nimž pravidelně míří poutníci. Traduje se totiž, že malby mají zázračnou moc a 

dokážou uzdravovat tělo i duši. Dokládají to četná svědectví i dary věřících, již se díky 

nim údajně zbavili nevyléčitelné nemoci.  

1 – MALBU KORUNOVAL SÁM PAPEŽ 

Obraz: Milostný obraz Panny Marie Růžencové 

Kde: Starý Bohumín 

Někdejší papež Jan Pavel II. (1920 – 2005) přistupuje 

v červnu roku 2004 na svatopetrském náměstí ve 

Vatikánu ke dvěma pozlaceným korunkám a žehná jim. 

Tuto nejvyšší poctu uděluje obrazu Panny Marie 

Růžencové ze Starého Bohumína v okrese Karviná, na 

nějž budou korunky brzy umístěny. Svatý otec totiž, 

stejně jako řada obyčejných lidí, věří, že obraz má 

zázračnou moc. V čem má být tak ojedinělý?  

Údajně k němu míří poutníci už od 17.století, protože 

plátno uzdravuje! Z dochovaných záznamů víme, že se 

lidé modlí k Panně Marii na plátně a někteří dosvědčují, 

že je na místě zbavila jejich dlouhodobých zdravotních 

potíží. „K ní je nejlépe přijít s prosbou o pomoc, protože 

už mnohokrát pomohla lidem na různých místech 

světa,“ říká ostravsko – opavský biskup František 

Václav Lobkowicz. A skutečně, hlášení o zázračných  

uzdraveních, při nichž figurovala Panna Marie, jsou 

stovky a pocházejí od lidí z celého světa. Projevila svoji 

zázračnou moc i skrze plátno ve Starém Bohumíně? 

Další záhadou vážící se k obrazu je jeho původ. Dodnes se nepodařilo zjistit, kdo je jeho 

autorem, ani za jakých okolností nebo kdy vznikl. Ví se však, že zázračně přežil dvě tragické 

události. První byl požár kostela v roce 1850. Obraz sice byl poškozen, podařilo se ho však 

zrestaurovat. Během druhé světové války byla zase po dopadu granátu poničena kaple, v níž 

byl uložen. Plátno se ale opět povedlo zachránit. Je to dalším důkazem toho, že nad ním drží 

ochranou ruku sama Panna Marie? Obrazu se dostalo nejvyšších poct a jeho dlouhá historie 

naznačuje, že není tak docela obyčejný. Díky jemu se ze Starého Bohumína postupně stává 

známé poutní místo a kdo ví, možná právě to byl cíl Panny Marie, která skrze něj měla 

uzdravovat nemocné věřící! 

2 – OBJEVILY SE NA NĚM KRŮPĚJE POTU? 

Obraz: Černá madona 

Kde: Přelouč 

Během roku 1648, kdy v Česku zuří třicetiletá válka, švédská vojska drancují Prahu a ze 

zdejších chrámů odnášejí cennosti. Lidé se bojí o svůj majetek a obavy má i hraběnka 

z Rozdražova, která má ve svém domě po staletí střežený obraz Černé madony. Modlí se 

k Bohu, aby se jí vojska vyhnula a plátno bylo zachováno. A skutečně! Jako zázrakem 



plenění Švédů ustává a přestože všechna okolní stavení jsou 

zničena, hraběnčin dům zůstává ušetřen. Přičinil se ke své 

záchraně i sám obraz? Hraběnka později vypráví, že ve chvíli 

největšího nebezpečí se na tváři madony objevily krůpěje potu! 

Až do své smrti věřila, že tomu tak bylo proto, že Panna Marie 

musela při obraně před vojáky vynaložit ohromné úsilí. Co byl 

obraz zač? Šlo o kopii portrétu Panny Marie Čenstochovské, 

který byl byzantského původu a vznikl po roce 1430. Do Čech 

ho přivezl zřejmě polský hrabě Jan z Rozdražova. A na další 

zázraky bohorodička nenechala dlouho čekat… 

Po smrti hraběnky obraz získává kněz Jan Adam Lorenc a 

odváží ho do Přelouče. V té době však v Čechách řádí mor a 

farář se brzy nakazí. Modlí se však k obrazu, a byť je podobná 

událost považována za nemožnou, brzy se uzdraví! Mor však 

schvátí řadu dalších obyvatel Přelouče a musí pro ně být 

vystavěn nový hřbitov. Lorenc zde nechává postavit kapličku, 

kam obraz umisťuje. Dodnes se dochovala řada zápisů o tom, že v okolí kaple se od té doby 

objevovala zvláštní světla. Lidé k Černé madoně začali chodit s prosbami o ochranu a pomoc 

a zanedlouho pro ni byl vystavěn poutní kostel Navštívení Panny Marie. Obraz prý 

uzdravoval smrtelně nemocné, jednou uchránil dobytek před morem, podruhé zachránil 

tonoucího, mnoha lidem nechal vymizet jejich zdravotní neduhy, v zápisech se uvádí, že 

nemocným se „ztratily boule z celého těla“ a vyléčily se záněty. Není jasné, jestli lidi 

uzdravila jejich víra, nebo zda se v Přelouči děly skutečně zázraky. Dnes je ve zdejším 

kostele vystavena pouhá kopie a originál je uložen v zabezpečených prostorách fary.  

3 – KRVÁCEL ZA MRTVÉ DÍTĚ? 

Obraz: Panna Maria Bolestná 

Kde: Lčovice na Prachaticku 

Na zámku ve Lčovicích u Volyně v okrese Prachatice je rušno. Zdejší hraběnka Eleonora 

Alžběta Hýzrlová z Chodů (zemř. 1651) se už několik hodin zmítá v porodních bolestech. 

Její manžel hrabě Jindřich Michael Hýzrle z Chodů (1575 – 1665) se mezitím modlí u 

obrazu Panny Marie Bolestné, který měla v oblibě i Eleonora a často se u něj modlila za  

dobrý porod. Pak mu přijdou oznámit, že na svět přišel jeho syn, ale že nejeví známky 

života. Jindřich ho bere do náručí a dává mu umělé dýchání. Nato dítě obživne! Šťastní 

rodiče to považují za zázrak Panny Marie. Její obraz totiž 

začne krvácet, přičemž krev stéká ještě na druhý obraz 

Madony – Panny Marie Karmelské, který je pověšen pod 

ním. Pak se proud krve rozdvojuje a krůpěje dopadají do 

otevřené modlitební knížky. První potřísní verš: „Aby 

všemu lidu křesťanskému pravou svornost a jednotu dáti 

ráčil.“ A druhý pak verš: „Spomocník a vysvoboditel můj 

si Ty, Pane, neprodlévej…“ Chtěla tím snad bohorodička 

něco vzkázat? 

Manželé obraz věnují řádu kapucínů, kteří právě stavějí 

klášter v nedaleké Sušici. Zde je pro něj zřízen oltář. 

Ročně k němu prý mířilo na 20 tisíc poutníků, modlili se u 

něj a prosili o uzdravení či jinou formu pomoci. Také u něj 



přibývalo darů, které sem nosili ti, jež údajně Panna Marie Bolestná zbavila jejich trápení. 

Roku 1650 zde prý například prosí o uzdravení z dlouhotrvající bolesti v krku manželka 

jistého kapitána Collovrata. Stačí modlitba a slib bohorodičce, a nemoc údajně zázračně 

ustoupí! V roce 1703 tu zase prosila o milost hraběnka z Lažan, jejíž dvouletý syn těžce 

stonal. Slíbila, že pokud se uzdraví, věnuje obrazu své šperky a korunu. A tak se také stalo – 

ještě tentýž den! Dalším vyléčeným měl být například rytmistr (hodnost důstojníka) Spanner 

z Dobříše.Jeho žena pak klášteru věnovala stříbrný obraz. A podobných případů je ještě celá 

řada. K obrazu se dokonce konají procesí a jeho věhlas dávno přesáhl i hranice české země. 

4 - PŘEDČIL VĚHLASNÉ LURDY 

Obraz: Panna Marie Pasovská 

Kde: Skoky u Žlutic 

Možná i vy jste nejednou zvolali „Panenko skákavá!“ A ani jste při tom netušili, že 

odkazujete k zázračnému obrazu, který se nachází v poutním kostele navštívení Panny Marie 

ve Skocích u Žlutic poblíž Karlových Varů. Dodnes není úplně jasné, na jakém základě rčení 

vzniklo. Buďto prý odkazovalo ke Skokům anebo ke zvláštnímu mechanismu, jehož byl 

obraz součástí. Byl totiž zavěšen na jakýchsi kolejnicích, na nichž během mše přijížděl 

k věřícím. Jelikož při tom nebyl zcela 

pevně uchycen, mohl trochu „poskakovat“ 

a odtud získat svůj název. Jisté však je, že 

nejen místní byli přesvědčeni o jeho 

výjimečnosti. Měl mít zázračnou moc 

uzdravovat nemocné, což má dokazovat 

řada dobových svědectví. 

Obraz Panny Marie Pasovské byl 

namalován v roce 1717 u příležitosti 

vystavění barokní kaple, kterou zbudoval 

sedlák Adam Lienert. Autorem obrazu byl 

toužimský malíř Johann 

Wolfgang Richter, jenž ho vytvořil podle 

malby Panny Marie Pomocnice uložené 

v německém Pasově. Velice brzy se začnou 

šířit zvěsti, že obraz je zázračný, a v roce 

1738 na místě vyroste barokní kostel. 

Události má vyšetřovat církev, uzná ho za 

„dobrý“ a „dobrotivý“ a tím potvrdí jeho 

výjimečnost. V 18. století sem proudí tisíce 

poutníků, v roce 1748 jich bylo dokonce na 

40 tisíc. Bylo tomu tak ještě předtím, než 

vešly ve známost zázraky ve francouzských 

Lurdách, a nastal náboženský boom. Říká 

se, že obraz chrání úrodu před kroupami a pomáhá věřícím v nouzi. Ti také přinášejí četné 

dary, které jsou využívány i pro provoz kostela. Pak ale náboženská procesí zakáže císař 

Svaté říše římské  a český král Josef II. (1741 – 1790) a kostel od té doby chátrá. Dnes se 

usiluje o jeho rekonstrukci a občas je zpřístupňován veřejnosti. Zázračný obraz je pak 

ochraňován v kapli kláštera premonstrátů v 35 kilometrů vzdálené Teplé. 



 5 -  BYL VRCH PŘEDURČEN K ZÁZRAKŮM? 

Obraz: Panna Marie Sedmibolestná 

Kde: vrch Cvilín u Krnova 

Před plátno přistupuje zkroušený muž, jehož pohled napovídá, že právě prožívá obrovskou 

bolest. Bere do rukou štětec a pokračuje ve své rozpracované malbě Panny Marie 

Sedmibolestné. 

Vyobrazuje ji v pozici, ve které jako by se odrážela jeho ztrápená duše. Marie má sepjaté 

ruce, skelné oči obrácené k nebi a úpěnlivě se modlí. Muž se jmenuje Heinrich Teuber a je to 

krnovský měšťan a radní. Je začátek 18. století a jemu právě umírá milovaná dcera Barbora. 

Jakmile však Teuber obraz domaluje, dívka se zázračně vyléčí! Plátno putuje do kostela na 

vrchu Cvilín u Krnova a jeho neuvěřitelná moc se mezi věřícími brzy rozkřikne. Za deset let 

získává Heinrich novou zakázku. Opět maluje Pannu Marii, avšak tentokrát v pozici, jak 

shlíží na své děti a její ruce jsou připraveny k objetí. Má jít o poděkování za Barbořino 

uzdravení. Oba Teuberovy obrazy jsou umístěny na zdejším oltáři a lidé se k nim mohou 

chodit modlit s prosbami za vlastní spasení. 

Vrch Cvilín obestírá tajemno už v dávné minulosti, za vlády Přemysla Otakara II. (1233 – 

1278). Ve 13. století zde prý stojí sloup, na němž je mariánský obraz, k němuž se chodí  

modlit poutníci. Jenže pak je obraz zničen a až v 17. století je zde na jeho počest vztyčen 

dřevěný kříž. Co byl zač, dodnes není známo. Avšak koncem 17. století prý na vrchu cítí 

zvláštní energii představený minoritského řádu Kornelius Ottweiler. Říká, že se tu vyskytuje 

podivuhodná moc, která jeho nitro naplnuje pokojem, a údajně zde také každou noc 

vychází hvězda, která září víc než ostatní. Jeho slova potvrzují další desítky lidí, a tak je zde 

vystavěn dřevěný kostelík. Poté, co se rozkřiknou zázraky zdejších obrazů Panny Marie 

Sedmibolestné, přestává kostelík stačit, a je zde proto vystavěn zděný chrám. Ten jako 

zázrakem přežije dvě nejkritičtější období, v 19. století ho zachvátí požár a za druhé světové  

války se stane terčem několika útoků. Stále si však zachovává status poutního místa se 

zázračnými obrazy, které prý léčí a dodnes se sem konají náboženské poutě. Je díky plátnům 

pod Boží ochranou celé toto místo? 



6 -  UCHRÁNIL MĚSTO PŘED MOREM? 

Obraz: sv. Salvátor 

Kde: Chrudim 

Obraz sv. Salvátora je ve 

skutečnosti obraz Ježíše Krista, 

jelikož Salvátor znamená 

v překladu z latiny Spasitel. 

Vznikl na konci 16. století, kdy ho 

namaloval neznámý český autor. 

Nejprve údajně patří do sbírky 

císaře Rudolfa II. (1552 – 1612), 

avšak odsud ho ukradnou švédští 

vojáci během třicetileté války. Ale 

osud zřejmě nechce, aby překročil 

hranice Čech, a tak se obraz 

nakonec vlivem různých okolností 

zhruba v polovině 17. století dostává do rukou Janu Pfeiferovi z Chrudimi. U něj je zrovna 

ubytováno několik Švédů, kteří zde prý  

po večerech hrají v kostky. Jeden z nich už nemá, co vsadit, a tak popadne obraz Krista. 

Jenže od té doby všem padají stejné hodnoty a hra nemůže pokračovat. Rozčílení muži  

chtějí obraz zničit a píchnou prý do něj dýku. Ta protne Ježíšův spánek, z něhož se 

následkem toho začne linout krev! Pak ho údajně udeří konvicí a jemu se spustí krev z nosu.  

Je zřejmé, že obraz je zázračný. Krev na něm navíc prý přetrvá i nadále a nejde umýt. Když 

se o událostech dozví Pfeifer, Švédy ze svého domu vykáže a obraz začíná uctívat. 

Obraz se záhy dostává do chrudimského chrámu Nanebevzetí Panny Marie a za několik let 

zázraky pokračují. Věřící několikrát při mši zpozorují, že z obrazu kanou slzy či krev  

a že Kristus mění výraz své tváře, barvu pleti, či dokonce kyne rukou! Otázkou je, zda to 

dosvědčují jen kvůli tomu, že se o plátně tradují podivuhodné legendy, nebo jestli něco 

takového skutečně viděli. Obrazu se však začíná přisuzovat kde co. Na přelomu 17. a 18. 

století jsou české země sužovány morovými epidemiemi. Avšak ty se jako zázrakem 

vyhnou právě Chrudimi! Může za to sv. Salvátor? Věřící jsou o tom přesvědčeni. Obraz má 

prý také léčivou moc. Dodnes se dochovaly zprávy o jisté Maxmiliáně Hubrigové 

z Čankovic, které se prý v jejich pouhých 14 letech začal dělat na zádech hrb. Modlila se 

proto k obrazu, zapálila u něj svíci a hrb jako mávnutím kouzelného proutku zmizel. 

Jsou to všechno jen náhody? K plátnu míří ročně tisíce poutníků a řada z nich uvádí podobné 

nevysvětlitelné zážitky. Dnes je umístěn na hlavním oltáři v chrudimském kostele. 

Nikdo však již podivuhodné jevy nespatřuje. 

                                    Které obrazy uzdravují ve světě? 
I za hranicemi Česka míří poutníci k posvátným obrazům, jež prý mají moc uzdravovat. Kde 

se nacházejí další zázračné malby? 
Požehnaná Panna z Gosciestzyn, Polsko: Malba vznikla mezi lety 1480 a 1490 a o její 

zázračné moci vypovídají historické záznamy. Údajně byla posledních 200 let velice 

uctívána a přicházela k ní řada poutníků. Byly u ní nacházeny četné dary a dokonce i berle, 

což nasvědčuje tomu, že došlo k zázračnému uzdravení nemohoucího. Také se k ní chodili 

modlit vojáci za druhé světové války a věřili, že je Marie ochrání od vážných zranění. 



Naše paní věčné pomoci, Itálie: Obraz se nachází v Římě v kostele svatého Alfonse di 

Liguori. Lidé věří, že skrze tuto zázračnou malbu koná sám Bůh, a vyhledávají její pomoc. 

Obrazem, o kterém se věří, že je kopií malby od svatého Lukáše, prý vyléčil už desítky lidí. 

Naše paní z brány svítání, Litva: Obraz se nachází v hlavním litevském městě Vilnius, 

v kapli Brány svítání. Vznikl v 17.století a je mu připisováno nesčetně zázraků. Ubránila prý 

například zdejší kapli před švédským vojskem, v 18. století přežila velký požár města a je jí 

připisována řada uzdravení. 

Naše paní Čenstochovská, Jasná Hora, Polsko: Malba měla být vytvořena svatým Janem 

někdy v době, kdy byl ukřižován Kristus. Ve 4. století ji objevila svatá Helena. Dnes jsou ji 

připisovány mnohé zázraky, mezi nimi i uzdravení některých osob či jejich vzkříšení 

z mrtvých. 

 

PRO ZAMYŠLENÍ 

Zeptala se ho: ,,Za kolik 

prodáváte vejce?" 

Starý prodavač odpověděl: ,,5 

korun za vejce, madam.“ 

Řekla mu: „Vezmu 6 vajec za 

20 korun nebo odejdu.“ 

Starý pán odpověděl: 

„Vezměte si je za cenu, kterou 

chcete. Možná je to dobrý 

začátek, protože jsem dnes 

nemohl prodat ani jedno." 

Vzala si vejce a odcházela s 

pocitem, že vyhrála. Nastoupila 

do svého luxusního auta a šla 

do luxusní restaurace se svým 

přítelem. Tam, ona a její přítel, 

objednali vše na co měli chuť. 

Snědli jen trochu a nechali na 

talíři většinu z toho, co jim 

přinesli. Potom šla zaplatit 

účet. Účet jí vyšel na 1.400 

korun. Dala 1.500 korun a 

řekla majitelům restaurace, ať 

si drobné nechají. Jde o to, proč 

vždy ukazujeme, že máme sílu, 

když nakupujeme od těch 

potřebných? A proč jsme štědří 

k těm, kteří naši štědrost ani 

nepotřebují? Jednou jsem někde četl: „Můj otec si kupoval jednoduché zboží od chudých lidí 

za vysoké ceny, i když je nepotřeboval. Někdy za ně dokonce platil víc, než musel. Byl jsem 

znepokojen tímto činem a zeptal jsem se ho, proč to dělá? Otec odpověděl: ,,Je to charita 

zabalená v důstojnosti, mé dítě."  



Zázračná moc křesťanských relikvií 
Dokážou uzdravovat? 

Svatý grál, Turínské plátno, Archa úmluvy. Relikvie, které jsou spojovány se zázračnými 
skutky a které zná patrně každý. Kromě nich ale existuje mnoho dalších posvátných 

křesťanských předmětů, kolem nichž se údajně odehrávaly zázraky. Ponořte se s námi do 
příběhů těch, kteří stáli za jejich vznikem. 

Prásk! Dopadne na záda vysokého muže bič a zanechá po sobě první rudou stopu. Rána 
není ani zdaleka první. Během cesty se jeho zvuk ozve ještě mnohokrát a muž nesoucí na 
zádech velký dřevěný kříž pod ním vždy trochu zakolísá. V jednu chvíli už se zdá, že hrozivá 
muka nevydrží a padne na kolena. V davu, který všemu přihlíží, se ale náhle objeví vlídná 
ženská tvář. Rychle přistupuje k trpícímu a zpod opasku vytahuje šátek - roušku, kterou mu 
otírá tvář od potu, prachu a především zaschlé krve. Na zarostlé tváři odsouzence se objeví 
náznak úsměvu. „Děkuji Veroniko,“ zašeptá. To už se ale znovu ozve ten zvuk, po kterém ho 
do zad udeří konec biče. Křížová cesta pokračuje. Veronika schovává roucho a s obrovskou 
bolestí v srdci odchází. Pokud nějak takto proběhlo šesté zastavení křížové cesty, co se 
potom stalo s Veronikou a především s šátkem, kterým Ježíši Nazaretskému otřela tvář? 

Rouška, která vyléčila i císaře 
Relikvie: rouška svaté Veroniky 
Popis: látka s obtiskem Kristovy tváře 
Záhada: Dokáže zázračně léčit choroby a hojit rány.  

Z křesťanského příběhu o křížové cestě vychází celá řada dalších 
legend, které v některých případech souvisí s nejrůznějšími 
posvátnými předměty. Jednou z nich je i tzv. Veroničina rouška. Kus 
bílé látky, kterým žena otřela Ježíšovi tvář. Ta se prý do látky 
neuvěřitelně přesným způsobem otiskla a podle mnoha věřících na 
ní vydržela dodnes. Co se stalo s relikvií dál? To je stále předmětem 
spekulací. Stejně jako není jisté, kde se příběh o šestém zastavení 
křížové cesty vzal. Veškeré písemné zmínky o něm totiž pochází až ze středověku a mohou 
být tedy velmi zkreslené. Jediný dřívější záznam, který se příběhu podobá,najdeme v Bibli, 
konkrétně v evangeliu sv. Matouše, kde se píše o jisté Veronice z Caesareje Filipské, která se 
uzdravila, jakmile se dotkla roucha Kristova. Je to skutečně ta Veronika, která byla později 
svatořečená? 
Podle legendy Veronika následně putuje s rouchem po celé zemi a koná zázraky – uzdravuje 
nemocné a léčí jejich rány. Postupně se stává známou po celé Římské říši, což jí přivede až 
k osobě nejvyšší – římskému císařovi Tiberiovi (42 př.n.l.-32), který trpí neznámou život 
ohrožující chorobou. Veronika ho nechává dotknout se roucha a i on se vzápětí zázračně 
uzdravuje. Nakonec žena látku předává v Římě papeži Klementu I. (zemř. 101), a tady její 
stopa končí. Co se s ní dělo dál? Někteří křesťanští badatelé se domnívají, že se látka 
v průběhu staletí dostala na různá místa po celé Evropě. Roucho putovalo do Turecka, na 
čas se ocitlo v Jeruzalémě nebo v řeckém městě Edessa. Všude se měly kolem relikvie 



odehrávat zázraky v podobě vyléčených nemocí a rychle uzdravených ran. Víme ale, kde se 
rouška nachází dnes?  
Uložení roušky je stejná záhada, jako to, zda se na ní opravdu drží přesný obtisk obličeje 
Ježíše Krista. Někteří lidé věří, že rouška byla v minulosti ukradena a zničena, nebo že se 
možná dostala do nějaké soukromé sbírky, kde je dodnes. Současně s tím ale správci 
některých křesťanských chrámů tvrdí, že právě oni mají v držení tuto svatou relikvii. 
Nejslavnější z nich je bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Látka je natažená do obrazu, který je 
uložen kapli v jihozápadní části chrámu. „Klíče od tří zámků, které chrání schránku 
s obrazem byly svěřeny třem kanovníkům tohoto chrámu, kteří jsou zároveň strážci svatého 
pokladu,“ vysvětluje americká katolická autorka Joan Carroll Cruz. Vlastnictví relikvie si však 
nárokují i další místa: palác Hofburg ve Vídni nebo některé chrámy ve Španělsku. Jenže 
mnoho lidí pochybuje, že roucho vůbec existuje, nebo že nejde o plagiáty vytvořené ve 
středověku. V případě toho, co se nachází ve Vatikánu, se poukazuje především na fakt, že 
látku v podstatě nikdy neměli v rukou odborníci. „Nejpodrobnější kontrolu provedl jezuitský 
historik umění Josef Wilpert v roce 1907. Poznamenal, že viděl čtvercový kus vybledlého 
barevného materiálu, který nese dvě slabé rezavě hnědé skvrny,“ píše britský spisovatel a 
historik Ian Wilson (*1941). On a mnoho dalších badatelů poukazují na to, že podobně jako 
v případě Turínského plátna nebo pravoslavného Mandylionu, i roucho svaté Veroniky bylo 
několikrát okopírováno a zřejmě i zfalšováno tak, aby to posloužilo záměrům církve nebo 
jednotlivců. Podaří se nakonec najít to pravé? Nebo jde jen o legendu, která nemá reálný 
základ? 

Ostatky, jejichž krádež provázel zázrak 
Relikvie: hlava sv. Kateřiny Sienské 
Popis: mumifikovaná hlava křesťanské světice 
Záhada: Zázračně uzdravuje, změnila se v plátky růží. 

Je 14. století. Itálie se zmítá v chaosu boje o moc. 
Katolická církev ztrácí své pozice a války jsou na 
denním pořádku nejen mezi jednotlivými městskými 
státy, ale i uvnitř jich samotných. Do toho všeho navíc 
roste vliv Francie a v ulicích často vládne naprosté 
bezpráví a anarchie. V takové době přichází na svět 
žena, která křesťanství ovlivnila jako málokdo před ní. 
Ostatně její dnešní titul „učitelka církve“ hovoří za vše. 
Kateřina Sienská (1347 – 1380) se stává 24. dítětem v rodině sienského barvíře. Zprvu není 
ničím výjimečná, jenže to se mění v jejich šesti letech, kdy se holčička náhle zastaví 
uprostřed ulice. Vše kolem ní jako by se náhle změnilo, čas se zpomalil a odněkud se 
objevilo teplé světlo. Toto mystické vidění předznamená osud Kateřiny. O rok později skládá 
slib, že zůstane pannou a již jako dítě žije v asketickém odříkání. Jaký je nakonec její osud? 
Postupně se Kateřina stává velmi známou nejen ve Vatikánu, ale i u evropské šlechty. 
Bojuje za jednotu církve, sepisuje celou řadu náboženských svitků a dopisů, které adresuje 
evropským vůdcům. Tvrdí, že se jí opakovaně zjevoval Bůh, který jí nakázal, aby se snažila o 
sjednocení všech věřících a o udržování míru v Evropě. Někteří badatelé se ale dnes 
domnívají, že její chování hraničilo se šílenstvím. Často se prý sebetrýznila a držela půsty, 



které jí nakonec dostaly až na smrtelnou postel. V roce 1378 zakládá u Sieny nový ženský 
klášter. O dva roky později už má ale tak velké zdravotní potíže, že stěží zvládá docházet na 
mše. V roce 1380 umírá, příběh jejího jména tím ale zdaleka nekončí. „Celý její život je 
spojený se zázraky. Od tvrzení, že se na jejím těle objevila stigmata, až po údajnou 
schopnost levitovat během modliteb,“ píše americká publicistka Nina Strohlic. Co se dělo po 
smrti s jejími ostatky?  
Její odkaz postupem času spíše roste, církev shromažďuje informace o zázracích, které se 
kolem její osoby odehrály, a v roce 1461 ji prohlašuje za svatou. Ještě předtím se ale 
odehraje zvláštní věc kolem jejich ostatků. Po smrti je její tělo uloženo nejprve v Římě, 
konkrétně pod bazilikou Santa Maria Sopra Minevra. Jenže později se její hlava dostává na 
stovky kilometrů vzdálené místo – do italské Sieny. Jak se to stalo? Legenda říká, že lidé ze 
Sieny chtěli mít relikvii v podobě ostatků budoucí světice, až nakonec zorganizovali tajnou 
exhumaci a krádež části ostatků – především hlavy. Něco se ale pokazilo a při odchodu 
zastavily zloděje stráže, které se okamžitě podívaly do vaku s hlavou. Místo ní tam ale našly 
jen plátky růží. „Po příjezdu do Sieny se tato část těla opět zhmotnila,“ dodává Nina Strohlic. 
Pouhá pohádka, nebo příběh postavený na reálné události? 
Pravdou je, že i během těch 600 let od umístění hlavy do vitríny v sienském kostele se 
kolem ní odehrálo několik podivných událostí a údajných zázraků. Jeden muž například 
tvrdil, že u hlavy spatřil svatozář, další zase přísahají, že díky modlitbám u relikvie byli 
vyléčeni z nejrůznějších chorob či byla uzdravena jejich vleklá zranění. Ani to ale není vše, 
někteří věřící jsou přesvědčeni, že je možné se díky zvláštní auře a pozitivní energii celého 
poutního místa zbavit i psychických problémů, jako jsou deprese a bolesti hlavy. Zajímavá je 
i zachovalost relikvie, která je po tak dlouhé době neuvěřitelná, mnozí to dokonce považují 
za další zázrak a důkaz toho, že si ženu vyvolil Bůh. Je tomu skutečně tak, nebo jsou to 
všechno jenom nepodložené příběhy vyprávěné tamními průvodci a duchovními, jak tvrdí 
skepticky založení výzkumníci? 

Chrání tělo slavného faráře Bůh? 

Relikvie: ostatky faráře z Arsu 
Popis: srdce a další mumifikované ostatky 
Záhada: Ostatky zůstávají neporušené, jejich aura prý léčí. 
 
V malém městečku Ars-sur-Formans právě končí mše. V zákristii 
kostela se převléká farář. Pečlivě ukládá roucho na své místo           
a obléká se do civilních šatů. Lidé už se mezitím rozešli, kněz proto 
raději ještě zkontroluje oltář a zamíří domů, na svou faru, kde již 
několik let žije. Už při příchodu ale tuší, že je něco špatně. Jako by 
cítil pach nějaké temné energie. Náhle s ním na chodbě něco 
smýkne, až se ošklivě praští do hlavy. „Ve jménu otce i syna…“začne 
kněz s modlitbou, ale něco ho chytne za vlasy a tahá po podlaze. 
Muž se nevzdává, vytrvale šeptá modlitbu, až děsivé události 
nakonec přestanou. Francouzský kněz svatý Jan Vianney, farář 
z Arsu (1786 – 1859), necítí strach. Ví, že ďábel ho pokouší a utočí 
na něj, ale že s pomocí Boží vše překoná. A jak se zdá, přesně tak se 



stalo. Dnes je Jan Vianney jedním z nejpozoruhodnějších světců. Skutečně byl jeho život 
plný tajemných jevů? A opravdu jsou jeho ostatky stále neporušené? 
Život faráře z Arsu je plný tajemství. Pravidelně prý léčil choroby, o kterých lékaři tvrdili, že 
je léčit nelze. Jednoho dne k němu například přišla dívka s chromou nohou. „Řekl jí, že její 
noha bude vyléčena v okamžiku, kdy začne respektovat svou matku. Během dalších tří 
měsíců, kdy na tom začala pracovat, jí noha začala růst a ona jí postupně začala ovládat,“ 
říká americký kněz Roger J. Landry. Vinney prý také dokázal vidět do budoucnosti a tvrdil, že 
na něj útočí nejrůznější ďábelské síly. Po nocích ho démoni dokonce napadali a vláčeli po 
chodbách. Časem se i tyto jevy naučil využívat pro své věštecké nadání. Vždy, když byly 
útoky největší, přišel k němu druhý den někdo, kdo spáchal velký hřích. V závěru svého 
života prý kněz temné síly porazil. Podařilo se mu to s pomocí modliteb, nebo za vším byly 
nějaké magické postupy? 
Před svou smrtí je farář již známou osobností, za kterou se sjíždí věřící z celé Francie. Když 
zemře, jeho tělo je zprvu připravováno k pohřbu, ale k údivu všech se nezačne 
rozkládat. Je tedy rozhodnuto, že bude mumifikováno a vystaveno v kostele v Arsu. Právě 
tam je v prosklené rakvi dodnes. Jak je možné, že i po takové době jsou ostatky 
zachovalé? Může za vše neuvěřitelná práce mumifikátorů, nebo jde skutečně o zázrak? 
Ostatně podobné otázky si kladou lidé po celé Evropě ohledně srdce faráře. To totiž 
církev vysílá do různých zemí, aby se k účinkům relikvie dostalo co nejvíc věřících. A ti hlásí, 
že v přítomnosti ostatků cítí velmi silnou pozitivní energii, která v některých případech 
i léčí. Jde jen o důmyslný podvod a manipulaci? Nebo byly skutky slavného duchovního tak 
velké, že ho Bůh udělal v podstatě nesmrtelným? 

Tajemný odkaz legendární světice 

Relikvie: ostatky světice z Lisieux 
Popis: ostatky ženy ve skleněné rakvi 
Záhada: Síla relikvie prý dokáže vyléčit i slepotu. 

Skupina poutníků sklání hlavy, když se před nimi objeví nejvyšší 
představitel katolické církve. Papež Lev XIII. (1810 – 1903) 
obchází jednoho po druhém a všem žehná, až se nakonec 
zastaví u čtrnáctileté blondaté dívky s pronikavýma očima. 
Začne jí žehnat , ale ona k úžasu všech promluví. „Odpusťte, 
svatý Otče, “pronese tichým hlasem. „Přišla jsem vás požádat, 
abyste mi dovolil vstoupit i přes můj mladý věk do řeholního 
řádu.“ Oči starého muže se rozšíří úžasem a v davu to zašumí. 
Smělá prosba vstoupí do dějin, papež jí totiž vyslyší, a dívka se stává nejmladší členkou řádu 
karmelitek v Lisieux. To je ale teprve začátek její fascinující, byť velmi krátké cesty. Jak se 
z obyčejné  dívky stala jedna z nejpozoruhod-nějších světic? A opravdu jsou její ostatky 
zázračné? 
Přezdívá se jí Malý květ nebo také Terezka. Je patronkou nemocných na AIDS, ale i sirotků, 
pilotů či květinářů. „Budu sestupovat a sesílat na zemi déšť růží,“ prohlašuje před svou smrtí 
Terezie z Lisieux (1873 – 1897). Ještě předtím ale stihne neuvěřitelné věci. Během svého 
života věří, že musí vykonávat Boží dílo. Údajně se jí usilovnými modlitbami daří obrátit na 
víru brutálního vraha i přesvědčit papeže, aby ji nechal teprve jako patnáctiletou vstoupit 



do přísného řeholního řádu. Promlouvá také k evropské šlechtě, píše nejrůznější 
náboženské spisy a pečlivě studuje Bibli. Umírá v roce 1897 na tuberkulózu, podle mnohých 
je to však proto, že na sebe vzala utrpení mnoha jiných, kteří díky tomu mohli žít. Ať už je to 
pravda, či ne, krátce po její smrti začíná velebení jejich ostatků. K jejímu hrobu přichází 
zástupy poutníků, kteří věří, že tam na ně čeká uzdravení. Potká tam opravdu některé z nich 
zázrak? 
„Zázraky se skutečně odehrály. Včetně toho v květnu 1908. Došlo k vyléčení čtyřleté slepé 
dívky jménem Reine Touquet, která pocházela z velmi skromných poměrů,“ vysvětluje 
francouzský správce baziliky v Lisieux Bernard Lagoutte. O pár let později jsou ostatky 
exhumovány, umístěny do olověné rakve a převezeny do jiného hrobu. V letech 1929 – 
1954 je pak v Lisieux postavena zmíněná bazilika, ve které posvátné ostatky nakonec 
definitivně končí. Dodnes k nim proudí statisíce poutníků, kteří věří, že v jejich blízkosti 
mohou prosit o vyléčení svých neduhů. Jenže někteří lidé tvrdí, že duch svaté Terezie 
dokáže léčit i na dálku. Stalo se to například Američance Rhodé Wise (1888 – 1948), které se 
údajně svatá Terezie zjevovala ve snech a vyléčila ji z rakoviny žaludku. Známý je i případ 
německé katolické mystičky Terezie Neumannové (1898 – 1962), které se po usilovných 
modlitbách vrátil zrak v den, kdy byla Tereza z Lisieux blahořečena. Jde o další potvrzení 
zázraků, které se kolem Terezy dějí? 

 

Pro zasmání 

Stopuje smrtka u cesty a po chvíli ji zastaví kolem jedoucí řidič: „Teta, kam to bude?“ „Ale, 
jedu jenom kousek, tamhle do té zatáčky.“ 
Soudce se na závěr procesu ptá: „Kolik je vám let, obžalovaný?“ „Bude mi pětačtyřicet.“ 
„Nebude!“ zasměje se soudce. 
Přijde do knihkupectví žena v černém. V ruce drží knížku Kapesní atlas hub. Prodavač si ji 
všimne a okamžitě k ni běží: „Upřímnou soustrast, paní, autor už tu chybu opravil!“ 
Po nočním milování si on všimne fotografie dalšího muže na nočním stolku. „To je tvůj 
manžel?“ nervózně se zeptá. „Ne, ty hloupý,“ ona odpoví a přitulí se k němu. „Tvůj přítel 
tedy?“ „Ne, vůbec ne,“ ona odpoví. „Je to tvůj tatínek nebo tvůj bratr?“ on vyšetřuje, a 
snaží se být klidný. „Ne, ne, ne!“ ona odpoví. „Dobře, a kdo to teda do pekla je?“ „To jsem 
já před operací.“ 
„Co ti řekl soused za to rozbité okno?“ „Mám říct i škaredá slova?“ „No to jistě ne.“ „Tak 
vlastně neřekl nic.“ 
„Mami, tenhle velký kousek dortu je pro tátu?“ „Ne, ten je pro tebe.“ „Takový mrňavý?“ 
Přiběhne Pavlík k mamince a brečí. „Co se ti stalo?“ „Tatínek se uhodil kladívkem do prstu.“ 
„A ty proto pláčeš?“ „No, já jsem se původně smál…“ 
„Hádej, tatínku, který vlak má největší zpoždění?“ „To opravdu nevím.“ „Ten, který jsi mi 
předloni slíbil k Vánocům.“ 
Napomíná mamička synka: „Drmolíš modlitbu tak, že ti nerozumím ani jediné slovo.“ „Vždyť 
nemusíš, mami. Já se přece modlím k Pánu Bohu a né k tobě.“ 
„Nováku, časuj nám sloveso chodit!“ „Chodím…Chodíš…Chodíme…“ „Rychleji,“ přeruší ho 
učitelka. „Bežím…Bežíš…“ 



Přijde elektrikář na jednotku intenzivní 
péče, chvíli si prohlíží pacienty, všichni na 
přístrojích, a pak povídá: „Pořádně se 
nadechněte, budu měnit pojistky.“ 
„Proč jsi celý v černém, Jardo?“ „Ale, 
babička nám umřela.“ „Jak je to možné. 
Vždyť jsem ji ještě včera viděl.“ „Ona vlastně umřela už před týdnem, ale museli jsme ji 
držet v okně, pošťačka nesla důchod.“ 
Chlubí se kluci ve škole, kdo měl nejškaredší babičku. „Naše babička byla tak škaredá, že 
když se podívala do hrnku s mlékem, tak zkyslo!“ „To nic není. Naše byla tak škaredá, že 
když ji pochovávali, museli vykopat dva hroby, aby měli červíci kam chodit zvracet!“ „To je 
nic. Naše babička byla tak škaredá, že ji ani farář nechtěl pochovat!“ 
V obchodě se ptá zákaznice řezníka: „A je ten mozeček skutečně čerstvý?“ Řezník: „Jistě, 
ještě ráno luštil křížovku.“ 
Přijde smrtka do nemocnice a obchází pacienty. „Ty tu budeš ještě rok, ty týden, tobě 
zbývají dva měsíce…..“ Jeden stařeček, který má na kahánku, uteče na dětské oddělení, kde 
si lehne do postýlky mezi děti. I tam smrtka dorazí a obchází: „Ty máš ještě padesát let, pro 
tebe si dojdu za sedmdesát….a copak ty tady děláš?“ A stařeček z pod peřinky: „Pinkám, 
pinkám.“ „Tak pinkej, pinkej, já zítra přijdu a půjdeme pá, pá.“ 
Přijde matka do pokoje svého syna a pod stolem vidí biče a roušky. Zavolá otce a říká: 
„Náš syn je asi sado masochista , co s tím budeme dělat?“ Otec odpoví: „No, mlátit ho asi 
nemá cenu… “ 
„Zlato, ty jsi úžasný milenec – jsme spolu jen dva týdny a já jsem už ve třetím měsíci!“ 
„Paní, řekněte svému synovi, ať mě nenapodobuje“ „Martine, přestaň ze sebe dělat 
debila!“ 
„Spadla nám do mléka myš, už jsi ji vyndal?“ „Ne, hodil jsem za ní kočku.“ 
Potká tramp trampa, který na provázku vleče kozu. „Kam ji táhneš?“ „Na osadu.“ „Proč?“ 
„Budeme ji mít u sebe v boudě a každé ráno si ji podojíme.“ „No dobře, ale ten smrad“ 
„Dyť ona si zvykne.“ 
„Tati, já už ten míč nechci, je nehodný.“ „A copak provedl, že je nehodný?“ „Rozbil okno.“ 
„Tati, naše učitelka ví všechno!“ „Tak se ji zeptej, kde jsem nechal papuče.“ 
Povídá Evička mamince v hračkářství: „Mami, já chci tu velkou pannu, co pořád zívá.“ „To 
nejde, to je přece slečna prodavačka.“ 
„Mami, stvořil Pán Bůh skutečně všechno na světě?“ „Jistě.“ „I tetu Boženu?“ „Ovšemže“ 
„Ten se musel ale nasmát, když ji dokončil.“ 
 



Okénko 
do historie                                          

farnosti  

 

Do sakristie darována Josefem Antošem starší 

litinová vysoká kamna i s příslušenstvím. V r. 1941 

pořízena menší dubová lavice. Nejdříve umístěna u 

křtitelnice, pak pod kazatelnou. Způsobila mnoho 

zlé krve, proto odstraněna na kůr a je klid. Pro 

každého v kostele rovnoprávnost – ne žádné 

privilegie! Náklad Kčs 1 400 a práce stoláře Dostála 

se mohlo věnovat na potřebnější. V kostele též 

rušila souměrnost lavic. Ať se s ní už nehýbe! 

Účty za opravy r. 1949 

Za opravy střech na kostele a faře Augustinovi 

Neduchalovi z Milotic 10 500 Kčs.  Za opravy okenic 

ve věži Bernardu Dostálovi, stoláři z Vacenovic 

2 890 Kčs. Za nátěr kostelní věže Josefu Klofáčovi, 

klempíři z Ratiškovic 4 500 Kčs. Za práce klempířské 

na kostele a faře – Klofáčovi 7 232,50 Kčs. Za práce malířské v kostele Štěpánu Otáhalovi 

z Milotic 36 968 Kčs.  

- zařízení světel a elek. pohonu k varhanům     4 729,20 Kčs. 

- zařízení elek. osvětlení do zpovědnice      403,20 Kčs. 

- zařízení ele. instalace a osvětlení v kostele – Čotkovi z Dubňan     10 416,90 Kčs.  

- oprava soklu v kostele (nový fermežový nátěr) – Otáhalovi     5 472,70 Kč. 

- práce malířské a natěračské na faře – Otáhalovi z Milotic     40 372 Kčs.  

- zařízení vodovodu a odpadního potrubí na faře – Fr. Vlach, Kyjov      10 492,75 Kčs. 

- oprava drátěného plotu – Fridrich, Kyjov     375 Kčs. 

- 2 stáložárná kamna na faře     6 048 Kčs.  

- za opravy stolářské, zámečnické, sklenářské a natěračské – Dostálovi    10 880 Kčs. 

- zařízení elektrické instalace na faře – Čotkovi     7 154,40 Kčs. 

- zřízení a užívání IV. vodičové přípojky – západomor. elektrárny Brno     2 643,80 Kčs. 

- za vodiče na přípojce     323,70 Kčs 

- za světelný elektroměr – bezúročná jistota     100 Kčs 

- výměna elektroměru     30 Kčs 

- demontáž – instalace     166,50 Kčs 

- instalační opravy v koupelce, vodárně a klosetu – Vlach, Kyjov     929 Kčs. 

- oprava zvonu „Leonard“ otočen o 90%, nová dubová koruna, přemístěn     3 000 Kčs. 



Vinohrad 

Ve snaze, aby výtěžek nadačního pozemku „Pro udržování kostela a fary“ se zvýšil, byl z jara 

r. 1949 založen vinohrad. Vysazeno asi 1 200 sazenic, lepších druhů a část domácích „ divo- 

čáků.“ Po další roky musel býti stále podsazován, protože ušlechtilé hlavičky uschly. Nejsou 

zde pro ně podmínky. R. 1952 vinohrady zde zmrzly dne 20. a 21. května, v r. 1953 osmého 

května, takže nebylo žádného užitku. V r. 1954 jsem sklidil 3 metráky hroznů, to byl první 

užitek – za tolik práce a peněz !! Vinohrad má 15 arů, celé pole nadační se severní strany 

jsem též v r.1949 osadil 58 stromy karlátek a durancií. Jdou pěkně, ale ovoce dosud žádné. 

Snad budoucí léta to vynahradí. 

Odevzdání církev. matrik  

Z nařízení okresního nár. výboru v Kyjově ze dne 21.4.1952 Zn. III.–211–1952/Ch byly zdejší 

církevní matriky odevzdány místnímu národnímu výboru ve Vacenovicích. Odevzd. 3 svazky 

matriky narozených od r. 1868 – 1949, dva svazky matrik oddaných od r. 1866 – 1949, dva 

svazky matriky zemřelých od r. 1867 – 1949. Též ohledací listy r. 1947 – 1949. Od 1. ledna 

1950 zřízen matriční úřad ve Vacenovicích a týmž datem přichází v platnost povinný sňatek 

občanský, před tím uzákoněný. Církevní ohlášky sňatku se nesmí konat. Sňatek civilní a cír - 

kevní má být v jeden den a je toho přísně dbáno. Od r.1950 musely být založeny nové 

matriky církevní, jen pro účely náboženské, úřední doklady matriční může vydávat pouze 

matriční úřad. Protokol o předání círk. matrik dne 11.května 1952 jest uložen ve farním 

archívu. Kolik to bylo bojů o vydání matrik pro nově zřízený farní úřad ve Vacenovicích z fary 

milotické! 

Slavnost hodů, v neděli po 5.říjnu 

Hody ve zdejší farnosti do r.1950 se slavily v neděli po svátku Všech svatých, i když už Vace-

novice byly z Milotic vyfařeny. S kostelem zdejším neměly žádné souvislosti. Proto se 

rozhodla duch. správa přeložiti slavnost hodů na datum církevní t.j. na neděli po 5.říjnu, 

poněvadž toho dne, totiž 5.října 1930 byl zdejší kostel konsekrován. Se souhlasem místního 

národního výboru bylo stanoveno, že pro budoucí časy bude se slavnost zdejších hodů 

slaviti vždy v neděli po 5.říjnu, připadne-li 5.říjen na neděli, tedy v ten den. 

 

   Děkujeme za Vaši pozornost                                                                 

                           a přejeme krásnou, požehnanou, hodovou neděli 
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