
Silvestrovské farní noviny 

Dobrý den milí farníci 

V dnešních farních novinách se chceme s Vámi rozloučit nejen se starým rokem 
2022, ale i se starou pastorační radou a těmito farními novinami. A protože ve 
stylu příběhů píšeme celý prosincový měsíc, (Mikulášské a Vánoční vydání) , 
nebudeme nic měnit ani v těch dnešních Silvestrovských. Přidáme ještě pár vtipů, 
bez kterých by to na Silvestra snad ani nešlo, a uzavřeme přepis Farní kroniky. Na 
závěr připomeneme krátkou historii těchto farních novin, čímž se zároveň 
rozloučíme se starým rokem a přivítáme ten nový......plný nové naděje a přání, žít 
bez válek v lásce a míru. 

Po půlnoční rachejtli posíláme přáníčko, do nového roku ať slouží hlavně zdravíčko.  
Když má člověk zdraví pevné, žádná blbost s ním už nehne. 

Štěstí, radost ze života, to už samo přijde, hlavně ať ten první krok na jedničku vyjde. 
 

Ať peníze vám dají svobodu, láska zase domácí pohodu. 

Zdraví radost ze života, štěstí ať se kolem vás motá. 

Silvestrovskou náladu po celý rok, dobří lidé ať provází každičký váš krok. 
 

Ať vám plynou v novém roce, jak kachničky na potoce, dny a týdny ve zdraví. 
Ať vám úsměv z tváře září, každičký den v kalendáři a ať nejste churaví. 

Děti ať vám radost činí, milujte svět i svou tchýni! 
Ať vás nenavštíví bída, šéf, ten ať vám brzy přidá (prachy! Práci ubere!) 

a ať vás nic nežere… 



Seznamte se, prosím… 
 

Jak se zbožný muž z dávnověku stal symbolem současného veselí na 
konci roku? Cesty historie jsou někdy dost nevyzpytatelné. Někdejší 
papež by o tom mohl vyprávět. 
Přežíval v lese a mezi lidi raději moc nechodil. Nic dobrého by ho 
tam nečekalo. Křesťané to na počátku 4. století neměli v římské říši 
jednoduché. Císař Dioklecián (asi 244- 312/316) je vnímal jako 
nebezpečnou sektu a nechával je vraždit na potkání. 
Hrdina našeho příběhu se před pronásledováním ukryl v divočině 
na úbočí hory Monte Soratte, která leží severně od Říma. Díky tomu 
později získal i své jméno, s nímž vstoupil do historie. 

Nevíme, kdy se narodil, ani jak se původně jmenoval. Informace o jeho životě v drtivé 
většině čerpáme z vyprávění, která vznikla stovky let po jeho smrti. Podle jedné legendy se 
papežem stal už v 21 letech a na památku svého lesního úkrytu přijal jméno Silvestr. Silva 
v latině znamená les a v širším významu označuje i obyvatele lesa. 
Podle Liber Pontificalis (Knihy papežů), což je písemný seznam papežů z roku 530, se 
Silvestr narodil v Římě a na svatý stolec usedl v roce 314 po smrti svého předchůdce 
Miltiada. Shodou okolností se tehdy začalo křesťanům lépe dýchat. Císařem už nebyl 
krvelačný Dioklecián, ale rozvážnější Konstantin Veliký, který v roce 313 takzvaným 
Milánským ediktem povolil křesťanství. Později se dokonce nechal pokřtít. 
Silvestrův pontifikát trval 21 let, což z něj dodnes dělá jednoho z nejdéle sloužících svatých 
otců. Za tu dobu vykonal řadu zázraků, takže když 31. prosince 335 zemřel, velmi brzy byl 
prohlášený za svatého. Tím ale jeho pouť historií zdaleka neskončila. Právě naopak. 
Jeho jméno se začalo mohutně skloňovat v 8. století, kdy se objevilo v takzvané 
Konstantinově donaci, což byla listina, podle níž Silvestr vyléčil císaře z malomocenství a 
světský panovník na výraz díků přesunul své sídlo do Konstantinopole a Řím přenechal 
papeži. Tímto dokumentem se v následujících staletích církev ráda oháněla při svých 
územních požadavcích v okolí italské metropole. Už tenkrát ale panovaly pochybnosti 
o pravosti dokumentu. 
V 15. století německý teolog Mikuláš Kusánský na základě jazykového rozboru prokázal, že 
listina nevznikla ve 4. století, ale mnohem později, takže jde o padělek. Dnes se 
předpokládá, že ji kdosi sepsal ve druhé polovině 8. století. Církev však odmítala uznat, že 
jde o falzum a definitivně kapitulovala až v 19. století, kdy měl Silvestr v dějinách už zcela 
jinou úlohu. 
V průběhu staletí se měnily dny, kdy začíná nový rok. Kalendář se lámal třeba 1. března, 
jinde zase 25. prosince. Někdy splýval se začátkem adventu nebo s Velikonocemi, takže byl 
pohyblivý. 
S 1. lednem se začal příchod nového roku ve větší míře spojovat až v 16. století. Jako 
církevní svátek ho v římskoněmecké říši s konečnou platností zavedl císař Ferdinand II. 
Tenkrát ale nebyl spojen s bujarým veselím jako v současnosti. Šlo spíše o komorní svátek, 
kterému církev dlouhou dobu nepřikládala velkou váhu a spíše ho v tichosti trpěla, protože 

měl stále pachuť pohanského rituálu. 



Lidé pouze v kostele poděkovali za příchod nového roku a dům od domu chodily takzvané 
ometačky, což byly černě oděné chudé ženy, které ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého 
třikrát zaklepaly a třikrát ometly kamna. Bez toho by v novém roce dobře nehřála. 
O Silvestru také nesměly hospodyně prát a věšet prádlo, jinak by způsobily smrt někoho 
blízkého. Nesměla se též pojídat drůbež, jinak by uletělo štěstí. 
Bujaré oslavy konce roku plné alkoholu a rachejtlí se začaly rozmáhat až s rozvojem 
moderní průmyslové společnosti v 19. století. Kdyby je viděl dávný papež Silvestr, nejspíš by 
se velmi divil. 

 

Jak jsme již psali, nevíme kdy přesně, ale zřejmě se: 
Papež Silvestr I. narodil někdy kolem r. 250 a hodnost římského biskupa vykonával v letech 
314 až 335. Jeho působení spadá do doby vlády císaře Konstantina Velikého (272 – 337). 
Ten podle legendy trpěl malomocenstvím, považovaným tehdy za Boží trest. Léčilo se tehdy 
koupelí v krvi nevinných dětí. Císař by už málem tuto kúru podstoupil, kdyby se mu nezjevili 
dva svatí mužové, apoštolové Petr a Pavel, a neporadili mu, aby místo podřezávání dětí 
poslal pro Silvestra. Ten císaře pokřtil a tím se také stal zázrak, císař byl z malomocenství 
naráz vyléčen. A jako křesťan rovněž okamžitě přestal s pronásledováním svých druhů ve 
víře. Svátek sv. Silvestra slavíme 31. prosince proto, že tento den roku 335 tento papež 
zemřel. Tak je to u svatých zvykem, že slavíme den jejích úmrtí zároveň jako den jejich 
narozenin pro věčnost. 
Dříve byl silvestr, tedy 31. prosinec, dnem, kdy se vyrovnávaly dluhy, prováděl se generální 
úklid obydlí a vše nepotřebné se vyhodilo nebo spálilo. Důsledná péče se věnovala i očistě 
těla. Dbalo se na to, aby se smyla všechna špína, aby Nový rok každý přivítal obdařen 



duševní i zevní čistotou. Chodilo se i na odpolední mše. 
Večeře byla slavnostní podobně jako štědrovečerní. Podávalo se vařené maso s křenem, to 
proto, aby byl dobytek zdravý a dobře plodil. K jídlu nesměla být drůbež, aby neuletělo 
štěstí. Večeři provázel přípitek, někde jeden, jinde byl vícenásobný a následovala bouřlivá 
oslava. Hluk a lomoz, ideálně ohňostroj, měly zároveň zastrašit nečisté síly potloukající se tu 
noc kolem lidských stavení. 
Nechyběly ani pověry: 
 - kdo v rodině tento den vstával 
poslední, ten to vždy schytal, byl 
terčem posměchu. 
 - hospodyně nesměla prát prádlo a 
tudíž ho ani věšet – znamenalo to 
přivolat smrt někoho blízkého a byl 
to i symbol pozdějšího oběšení.  
 - silvestrovská noc měla magickou 
moc – co se zdálo, mělo by se splnit 
 - a pak tu máme polibek, na 
přelomu starého a Nového roku, 
jako potvrzení vazeb, které chce 
mít člověk do budoucna. 
 - pokud se pár nepolíbí, může mu 
to přinést smůlu; jestliže první 
polibek patří někomu jinému – raději ani nedomýšlet! 
Pranostiky na sv. Silvestra spojené s počasím 
Podle dlouhodobého pozorování nastává od 29. prosince do 3. ledna s 60 % 
pravděpodobností pokles teploty a nastupuje tzv. 
novoroční zima. Už pranostika na Davida (30. prosince) 
uvádí: 
Uhodí-li na Davida silný mráz, potom mrazy vydrží 
nejméně do svíček (do 6. ledna). 
Další zajímavostí je, že na období od 27. prosince do 6. 
ledna nastává východ slunce vždy v 8´00, čili den se 
prodlužuje až jen odpoledne, a to 6. ledna celkem o 14 
minut oproti zimnímu slunovratu. 
Je-li na Silvestra větrno, bývá to dosti patrno. 
Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra 
nenapadne zlato. 
Když na Silvestra sněží, Nový rok není daleko. 
O Silvestru papeži, snížek si již poleží. 
Pranostiky spojené se zemědělským hospodařením 
Je-li o Silvestru v noci vítr a jasno, bude dobrého vína pořídku. 
Když na Silvestra ráno sluní, v noci prudký vítr zavěje, není na vína hrubé naděje. 
Na Silvestra-li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. 
Na Silvestra-li jižní vítr duje, příznivý rok to ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní 
zimu a Vánoce, východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí nepohodu. 



      Mystická Svatá Hora 

Do poustevny na vrcholku Svaté 

Hory u Příbrami se vkrádají 

zlatavé nitky slunce a osvětlují 

její skromný interiér. Nic z toho 

by Jan Procházka neměl vidět. 

Je totiž již několik let slepý. 

Když si však vodou ze zdejšího 

pramene omyje obličej, stane se 

zázrak. „Já vidím,“ vykřikne 

poté, co se následujícího rána 
probudí. 

Celý zadýchaný a s kůží rozedranou do krve stoupá k vrcholu Svaté Hory rytíř Malota z rodu 

Malovců. Stále se otáčí za sebe a přeříkává si slova modlitby. V patách jsou mu totiž 

krvežízniví loupežníci. Ti ho však jako zázrakem nenajdou a Malota vyvázne živý. Podle 

vlastního mínění ho před smrtí zachránila Panna Marie, ke které se cestou modlil. Na vršku 

jí proto nechá ve 13. století postavit dřevěnou kapličku, kterou později nahradí velký 

poustevní areál. Místo je totiž již od středověku spojeno s nebývalým množstvím zázraků. 

Kronikáři jich během staletí na Svaté Hoře napočítají neuvěřitelných 4 300. „Cesty tohoto 

kraje se netrhnou pro ustavičná procesí na Svatou Horu, celý kraj je doslova posvěcený 

zbožností,“ píše svého času historik Bohuslav Balbín (1621 – 1688). Jeden z těch největších 

zázraků způsobí místní pramen. 

Podivné sny 

Nevelký pokoj patřící nymburskému pláteníku Janu Procházkovi tone v černočerné tmě. 

Jeho majitel, který před několika lety přišel postupně o zrak, leží v posteli a tiše oddechuje. 

Když tu náhle hlasitě zachroptí a čelo se mu orosí potem. Počátkem roku 1632 se mu totiž 

začnou v noci zdát podivné sny. V nich ho navštěvuje záhadný stařec, který ho nabádá, aby 

se odebral na Svatou Horu. „Jen tak ti může být navrácen zrak,“ vysvětluje mu podmanivým 

hlasem a pak vždy zmizí. Procházka ale sny dlouho nebere vážně a zůstává v Praze, kde se 

živí jako žebrák. Teprve, až když mu stařec ve snu výslovně nařídí, aby se vydal na cestu, 

poslechne ho. 

Do třetice všeho dobrého 

Vetchý poustevník Jan Procházka by nejraději začal skákat radostí. Když s vnukem dorazí na 

Svatou Horu, usadí se v poustevně, kterou mu společně s kapličkou svěřila do správy 

příbramská obec. O několik dní později pláteník u dřevěného svatostánku objeví tryskající 

pramínek. Ten na základě instrukcí ze sna prohloubí na studánku, v niž si začne omývat ruce 

a obličej. První dva dny se ale nic neděje. Procházka trochu znejistí a posmutní. „Že by šlo 

jen o přelud a mámení,“ říká si sám pro sebe a je mu takřka do pláče. Třetího rána je ale vše 

jinak. Po rozednění začne pláteník zničehonic vidět. 



 

Proudy pozitivní energie 

Na vrchol Svaté Hory míří další početné procesí. Vpředu jde ministrant a nese robustní kříž. 

Lidé za ním mají sklopené hlavy a usilovně se modlí. Zpráva o zázračném uzdravení Jana 

Procházky se totiž velmi rychle rozkřikne po celém tehdejším mocnářství. K místnímu 

svatostánku proto putuje stále více lidí, kteří zde pána Boha a Pannu Marii žádají o 

uzdravení. „Novinka záhy doputovala do Vídně, kde se dostala k uším císaře Ferdinada II. 

Ten nedlouho nato dorazil na Svatou Horu i se svým synem,“ uvádí publicista Jan Bauer 

(*1945). Později zde proto vyroste barokní poutní areál. A zázraků začne rychle přibývat. 

Místní pramen může být samozřejmě léčivý. Ani tak by ale nebyl podle všeho schopen vrátit 

Procházkovi zrak. Vysvětlení je zřejmě jiné. Podle některých badatelů dochází na Svaté Hoře 

k tolika zázrakům, neboť zde ze země vyvěrá proud pozitivní energie. Právě ten měl 

pláteníka uzdravit a odvrátit od kraje několik hrozících katastrof.  

Zázraky konala i zdejší soška! 

Před půl metru vysokou sošku Panny Marie pokleká 
jakási žena a začíná se modlit. Nejen prameny jsou totiž 
na Svaté Hoře zázračné. Divy prý dokáže činit také místní 
posvátná figurka Panny Marie. Podle legendy ji dokonce 
ze dřeva vyřezal sám první pražský arcibiskup Arnošt 
z Pardubic (1297 – 1364). „Během husitských válek ji 
příbramští horníci ukryli v dolech,“ přibližuje nám její 
další historii publicistka Pavlína Kourová. Později je 
přenesena a ukryta na Svaté Hoře. V průběhu staletí má 
soška způsobit velké množství zázraků. Podle jezuitů, 
kteří je zaznamenávají, zachránila kraj před epidemií 
moru, před vpádem cizích vojáků nebo zastavila požár 

šířící se nedalekou Příbramí.  



                              PŘÍBĚH NA DOBROU NOC 

FILIPOVSKÝ ZÁZRAK  

Noční zjevení přineslo uzdravení 

Je mrazivá lednová noc. V posteli leží nevyléčitelně nemocná třicetiletá žena. 

Ani tuto noc jí ukrutné bolesti nedovolují usnout. Druhý den ráno však půjde 

zcela zdravá koupit chléb do místní pekárny. Díky jejímu zázračnému uzdravení 

skrze zjevení Panny Marie se malá vesnička Filipov na severu Čech stává ve 30. 

letech 20. století jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst ve střední 

Evropě. 
Pro Magdalenu Kadeovou (1835 – 1905) z Filipova (asi 50 km severovýchodně od Děčína) 

se život stává utrpením v pouhých 19 letech. Série vážných onemocnění zanechává 

trvalé následky a od podzimu roku 1864 zůstává mladá žena trvale upoutána na lůžko. Na 

jaře roku 1865 se objeví i hnisavé vředy, které se záhy rozšíří po celém těle. Pečuje o ni 

její bratr Josef, jediný příbuzný. Její dva ošetřující lékaři z nedalekých obcí, doktor Gorlich 

ze saského Gersdorfu a Ulbrich z Jiříkova, konstatují, že Magdalenin stav je beznadějný. 

Zdejší kaplan P. Franc Storch (1826 – 1901) jí uděluje 21. prosince 1865 svátost pomazání 

nemocných. Nikdo nečeká, že to přežije….. 

Uplynou tři týdny a v noci z 12. na 13. ledna 1866 ve čtyři hodiny ráno prý zalévá místnost, 

kde nemocná odpočívá, jasné světlo. Před postelí stojí zářící ženská postava s korunkou na 

hlavě. Mladou ženu napadá, že je to Panna Marie, a začíná se modlit: „Velebí má duše Pána, 

můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli. Po těch slovech jsem slyšela hlas, neobvyklý hlas to 

byl, jiný, než jakým mluví lidé: Mé dítě , od nynějška se uzdravíš. A v tom okamžiku 

postava zmizela a já už necítila žádnou bolest,“ diktuje později Magdalena do protokolu 

biskupské komise. Ještě tu noc vstává z postele a druhý den se k úžasu všech sousedů 

pohybuje po vesnici jako zcela zdravý člověk. Mohlo se stát, že se jen ženě něco zdálo? 

Upnula se ke snu natolik, že spustila samoléčebné procesy v těle? Ne nadarmo se říká, že 

psychika úzce souvisí s tělesným zdravím. Nakolik je však možné, aby k celkovému 

uzdravení došlo doslova okamžitě?  
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Zpráva o zázraku přilákala takové množství 

poutníků, že již v květnu 1866 je v místnosti, 

kde se Panna Marie zjevila vytvořena 

provizorní kaple. Církevní komise po 

důkladném prošetření všech okolností pouti do 

Filipova nezakazuje ani neomezuje. Pokud by 

o zázraku pochybovala, zaujala by zcela jiné 

stanovisko. O rok později, při blížícím se 

prvním výročí zjevení Panny Marie, dochází 

k dalšímu uzdravení. Nepohyblivou 

Magdalenu Langhansovou z Jiříkova uloží její 

příbuzní do postele, kde lehávala Magdalena 

Kadeová. Z domku má dívka již odejít po 

svých. Přitom předtím ležela 11 let se 

zdeformovanými končetinami, neschopná se 

sama pohybovat. 

Brzy v místě zjevení vyroste kaple a později i 

monumentální kostel zasvěcený Panně Marii 

Pomocnici křesťanů. Uznání událostí ve 

Filipově potvrzuje oficiální prohlášení papeže 

Pia XI. (1857 – 1939), který u příležitosti 60. 

výročí mariánského zjevení povyšuje kostel 

v roce 1926 na „Baziliku minor“ a v září téhož 

roku je socha Panny Marie slavnostně 

korunována. Ve třetí dekádě minulého století 

se pak místo zařadí mezi nejnavštěvovanější 

poutní místa v rámci střední Evropy a dostává 

přezdívku „Lurdy severních Čech“. Kolik 

přichází poutníků? Jejich průměrný počet před 

druhou světovou válkou je 100 tisíc ročně. 

Po druhé světové válce nastávají pro poutní 

místo krušné časy. Budovu spravuje armáda a 

posléze zde funguje domov důchodců. Bazilika 

je zahrnuta do hraničního pásma, kam je vstup 

zakázán. Prvním náznakem oživení zašlé slávy 

tohoto místa je pouť ke 100. výročí zdejšího 

kostela v roce 1985. Přijíždí poutníci z mnoha 

zemí a proto se slavnost koná pod dohledem 

státní bezpečnosti. Přesto se tímto datem 

začíná psát novodobá historie Filipovské 

baziliky. Dnes jí navštěvují poutníci nejen 

z Česka, ale i z dalších zemí. 

Poutní bazilika minor ve Filipově -  slavnostní mše ve 

výroční den zjevení Panny Marie 



Okénko 
do historie farnosti 
 
Vyučování náboženství 
Výnosem věstníku ministerstva školství, věd a umění roč. VIII. sešit 18, č.106 ze dne 
30.6.1952 se ustanovuje: Rodiče žáků I. a II. stupně, kteří si přejí, aby se jejich dítě účastnilo 
vyučování náboženství, musí počátkem každého školního roku, nejpozději do 8.září na  
tiskopise, který jim dodá škola, přihlásit dítě k vyučování náboženství. Škola se postará, aby 
žáci a rodiče byli řádně uvědomění, že docházka do vyučování je dobrovolná a nepovinná a 
že se podle zákona rodiče mohou svobodně a dobrovolně rozhodnout o účasti nebo 
neúčasti žáka na vyučování náboženství. Nikdo tedy nemá právo rodiče nutit, aby své dítě 
k vyučování náboženství přihlašovali. 
Rodiče zde pokládali za věc samozřejmou a katolicky povinnou děti do náboženství přihlásit 
a byli na tuto věc školou též řádně upozorněni. Ač přihlášky byly v následujících letech      
stoprocentní, přece mnohem hůř byla plněna od dětí docházka do náboženství a to nejen 
nedbalostí dětí, ale i rodičů, kteří projevují někdy malý zájem o školu vůbec a tím i o 
náboženství. 
Ve školním roku 1957-1958 z celkového počtu žáků ve II., III., IV. a V. tř. – 144 nepřihlášeno 
do náboženství 5. Vyučovalo se v každé třídě po dvou hodinách týdně. Toho roku I. svaté 
příjímání ve II.tř. nebylo, žáci velmi slabí. Náboženství od r.1952 se vyučuje až od II. třídy. 
Ve školním roku 1958 – 59 z celkového počtu žáků ve II. – V. třídě – 140 nepřihlášeno 22. 
Ve II.tř. 37 žáků – nepřihlášeno 7, ve III.tř. 19 žáků – nepřihlášeno 3, ve IV.A 24 žáků – nepři- 
hlášeno 3, v V.tř. 34 – nepřihlášeno 5, ve IV.B 28 žáků – nepřihlášeno 4. Stalo se tak ve 
většině případů nedbalostí rodičů, kteří vůbec opomenuli přihlášky podat, vinou žáků, kteří 
je včas neodevzdali a několik případů kde se jedná o nevěřící katolíky. Žáci do náboženství 
nepřihlášení nesmí být účastni vyučování náboženství. Zodpovědnost za to nese vyučující i 
správa školy.  
Vyučuje se v sobotu odpoledne (celý týden rozvrh hodin zaplněn). Třídy se musí spojovat do 
49 žáků. IV. třída od 12 – ½ 13 hod., II. a III. od ½ 13 – 15 hod., V. tř. od 15 – ½ 17 hod. 
Vyučuje duchovní správa zdejší. Intervence osobní rodičů na okres. nár. výboru v Kyjově i u 
zdejší správy školy o dodateční přijetí přihlášek byly úplně bezpředmětné a zbytečné. 
Přihlášky se přijímaly do 8. září do 14 hod. 
I.sv. příjímání 1959 
Konáno 10. května, II. a III. třída zdejší školy. Z II. třídy 31 žáků, ze III. tř. 17 žáků. Průvod 
s dětmi konán od kapličky, bez hudby, s dětmi přistoupili téměř všichni rodiče též ke stolu 
Páně. Na faře snídaně pro děti nebyla.  
Boží Tělo 1959 
Průvod Božího Těla v okrese Kyjovském povolen na neděli 31. května, jen kolem kostela. 



Proto slavnost Božího Těla vykonána v kostele po večerní mši sv. 
Kříž na vinohrádkách  rozbit 
Před nedělí květnou r. 1956 byl v noci rozbit železný kříž na vinohrádkách neznámými 
pachateli. Znovu opraven, část podstavce vyměněna novým kamenem, nový železný kříž, 
stejný jako dřívější vsazen. Opravu provedl Josef Měchura, kamenosochař ve Vacenovicích. 
Náklad Kčs 1 200. Melichar Krištof z Vacenovic č. 221 na jehož pozemku kříž stojí daroval na 
opravu Kčs 700. Zbytek uhradila duch. správa. Obnov. kříž posvěcen v tichosti 30. září 1956.  
Socha B. Srdce Páně k Miloticím rozbita 
Z neděle na pondělí 3. srpna 1959 v noci byla stržena a rozbita socha Nejsv. Srdce Páně na 
silnici k Miloticím neznámými pachateli. Vyšetřováním bezpečnostních orgánů bylo zjištěno, 
že čin spáchali dva mladíci z Vracova, jichž jména nebyla uveřejněna. Farní úřad byl 
uvědoměn, aby náhradu škody vymáhal cestou soukromoprávní!! Sochu dal svým nákladem 
opraviti Jan Šťastný z Vacenovic č.30. Jeho rodiče ji postavili, opravu provedl Josef Měchura, 
kamenosochař z Vacenovic. 
Nová silnice k Ratíškovicím. Kříž na „ratíškovské mezi.“ 
V r.1959 v létě byla vybudována nová silnice asfaltová od kostela ve Vacenovicích do 
Ratíškovic. Kříž železný na „ratiškovské mezi“ byl odstraněn a neznámými pachateli rozbit. 
Kamenný základ dosud leží v lese, blíže kříže Novákova. 
Oprava kapličky bl. Jana Sarkandra 
Rozšířením silnice byla odstraněna značná část zeminy u kapličky bl. Jana Sarkandra a Boží 
muky. Silniční správa slíbila postavit podezdívku. Nestalo se tak.  
V r. 1960 dodala potřebný kámen a rodina Bolfova, která kapličku opatruje, (postavena byla 
jejich předky) postavila vkusnou kamennou podezdívku se zábradlím, schody a provedla 
opravu kapličky zvenčí i uvnitř. Dány nové dveře a světlík. Sochu obnovil Ant. Sychta, kostel. 
Malíř z Kyjova. Pro Boží muku namaloval obrazy sv. Rocha, sv. Antonína, B. Srdce Páně a 
Neposkvr. Srdce P. Marie. Náklad těchto obrazů uhradila duch. správa. Kolem opravy 
kapličky bylo mnoho řečí – jinak by to ani nešlo, ale už je v pořádku. Všem Pán Bůh zaplať!  
Socha B. Srdce Páně k Miloticím sražena 
V noci na 1. května 1961 podruhé byla sražena s podstavce socha B. Srdce Páně na silnici 
k Miloticím. Pachatelé zanechali na místě činu okovanou tyč, kterou sochu srazili. Podstavec 
sochy poškozen. 
V sobotu 24. listopadu 1962 před 20-hod večerní byla už potřetí násilně sražena kamenná 
socha B. Srdce Páně neznámými lidem a známými Bohu, pachateli. Téhož večera byla 
rozvalena zděná Boží muka na silnici k Ratiškovicím. Socha znovu postavena 15.6.1963. 
V noci ze středy na čtvrtek 8. července 1964 byla už počtvrté rozvalena a rozbita socha 
B.Srdce Páně na silnici k Miloticím. Hlava sochy byla uražena a vhozena do potoka. Dle stop 
přijeli pachatelé na motocyklu a odjeli. Pak ještě zohavili „starý kříž“ na silnici k Miloticím. 
Obrátili Tělo Páně i sošku P. Marie hlavou dolů. Nic se nevypátralo jako vždy, ale Pán Bůh si 
je najde ! Doklad doby !! 
Socha P. Marie Lurdské sražena 
Začátkem února 1964  byla sražena socha P. Marie Lurdské na kostelním poli „nad březí.“   
Pachatelé jako vždy neznámí. 
Kříž „na jezerkách“ rozbit 
V noci z 27. na 28.června 1964 byl sražen a rozbit kříž ve Vacenovicích „na jezerkách.“ 
Pachatelé zase nebyli zjištěni. Dle stop v čerstvém písku byl zločincem jedinec. 



Pro zasmání 

V kostele při kázání chce kněz zjistit zbožnost svých farníků: „Povstaňte, chcete-li do nebe!“ 

Věřící všichni povstali, až na jednoho muže v první lavici. „Vy nechcete do nebe?“ ptá se 

udiveně kazatel. „Až umřu, tak ano,“ odvětil muž. „Ale vy jste to řekl tak, že jsem si myslel,  

že se jede hned teď.“ 

Baví se dvě duše v ráji: „Jaká byla poslední věta, kterou jsi slyšel na zemi?“ „Byl to hlas mé 

ženy. Říkala mi, že kdy ji na chvilku pustím k volantu, budu úplný anděl.“ 

„Tati, umíš se podepsat se zavřenýma očima?“ „Jistě.“ „Tak mi podepiš žákovskou knížku.“ 

Učitel: „Jak bys mohl dokázat, že je země kulatá?“ Žák: „Já jsem to nikdy netvrdil.“ 

Ptá se turista: „Prosím vás, jak se dostanu nejrychleji k té horní salaši?“ „Když za vámi 

pustím našeho psa…“ 

Na návštěvě: „Máte lžíci na boty?“ „Ne, my boty nejíme.“ 

„Co to čteš pod lavicí, Martine? Ihned mi to přines.“ „Ale, paní učitelko, to není nic pro 

vás…“ 

Řidič kamionu volá z cesty centrálu: „Mám zničené levé venkovní zrcátko.“ Dispečer na to: 

„A co má být? Dej si to někde opravit!“ „To nejde, leží na něm kamion!“ sděluje řidič. 

„Najel jsem na strom!“ vysvětluje řidič v autoservisu mechanikovi příčinu nabouraného 

auta. Ten auto několikrát obejde a pak se ptá: „Kolikrát?“ 

Za rozjíždějícím se autobusem utíkal muž. Autobus stále zrychloval. „Halo, pane,“ volal 

škodolibě pootevřeným oknem jeden cestující, „nás už nechytíte.“ „Doufám, že jo,“ sípal 

muž, „já jsem totiž řidič!“ 

Lékař povídá pacientovi: „Vaše dny jsou sečteny. Zítra jděte do práce!“ 

Malý chlapec požádal tatínka, aby mu pomohl s domácím početním úkolem. Měl najít 

nejmenší společný jmenovatel. „To ho ještě nenašli?“ zeptal se otec. „Hledal se už tehdy, 

když jsem do školy chodil já.“ 

„My jsme ale hlupáci, Petře.“ „Mluv, laskavě, v jednotném čísle!“ „Ty jsi ale hlupák, Petře.“ 

„Člověče, představ si, že přes víkend má být padesát stupňů!“ „To není možné!?“ „Ale je. 

Dvacet pět stupňů v sobotu a dvacet pět v neděli.“ 

Do galerie přijali nového hlídače. Po prvním pracovním dnu hlídač hrdě hlásí řediteli: „Šlo to 

výborně. Prodal jsem dva Rembrandty a jednoho Picassa!“ 

„Vytvořte mi čas budoucí od slovesa miluji.“ „Provdám se.“ 

Ve třídě se ptá učitelka žáků: „Jestlipak víte, který velký muž se narodil v našem městě?“ 

„Myslím, že žádný. Pokud vím, tak u nás se rodí jen samé malé děti.“ 

Lord povídá sluhovi: „Běžte mi koupit láhev koňaku!“ „A peníze?“ „Za peníze umí koupit 

koňak každý moula!“ Sluha přikývl a za půl hodiny se vrátí s prázdnou lahví. „Kde máte 

koňak?“ táže se lord. Sluha odpoví:  „Z plné láhve umí pít každý moula!“ 

„Paní, máte krásné zuby.“ „To mám po mamince.“ „A pasují?“ 

Polykač nožů se večer vrátil domů celý uplakaný. Hned spustil na svou ženu: „Naposledy ti 

říkám, abys přestala mými noži krájet cibuli.“ 

Kostelník nevěří svým očím. Paní Majerová klečí zbožně v lavici, před sebou modlitební 



knihu a vedle ní umělý chrup. „Asi vás ruší při modlitbě,“ ptá se se zájmem. „Ale kde, ten 

chrup patří mému Emilovi. Musela jsem mu ho vzít, on by mi než se vrátím domů sežral 

bábovku.“ 

Advokát říká klientovi po vyhraném soudním procesu: „Bránil jsem vás jako vlastního 

syna.“ „Ale copak, taky krade?“ 

Baví se dva kamarádi: „Tak jsem zaměstnán na novém místě, mám tam klid a mám pod 

sebou dva tisíce lidí.“ „No to si asi moc klidu neužiješ, tolik lidí pod sebou, určitě musí 

někteří proti tobě reptat.“ „Nikdo nereptá.“ „Nebo začnou mezi nimi spory a ty je budeš 

muset rovnat a budeš mít po klidu.“ „Nebudou žádné spory! Já totiž kosím trávu na 

hřbitově!“ 

Policajt zastaví auto a říká řidičovi: „Už popáté jsem vás zastavil a popáté vám opakuji, že 

vám z vozidla teče voda!“ „A já vám už popáté opakuji, že tohle je kropící auto.“ 

Trestancova žena je na pohovoru u ředitele věznice a oroduje za svého muže.“ „Pane 

řediteli, nemohl byste mu dát nějakou lehčí práci, on mi únavou chřadne před očima!“ 

„Vždyť přeci lepí pytlíky!“ „Jo? Mně ale říkal, že noc co noc kope nějaký tunel…“ 

Maminka se podívala Pepíkovi do žákovky: „No to je hrůza!“ Tatínek na to: „Co zas 

vyvedl?“ „Nevyvedl nic, ale dostal pětku ve škole.“ „A copak zase nevěděl?“ 

„Nevěděl, kde je Afrika.“ „Afrika?“ říká tatínek. „To musí být blízko, protože k nám do 

práce jezdí černoch na kole.“ 

Ve škole. „Vondráčku, co je to fata morgána?“ „Prosím, paní učitelko, když vidím na 

vysvědčení samé jedničky!“ 

„Kamile, myslíš, že se ryby taky potí?“ „Určitě jo, jinak by moře nebylo tak slané.“ 

Malý Honzík už půlhodiny skřípe na své housličky. U dveří zazvonil soused: „Maminka je 

doma?“ „Aby ne… Celý žhavý bych asi cvičil sám od sebe!“ 

Učitel se ptá žáka: „Pověz nám Jirko, co se dává do jitrnic?“ „Nepovím!“ „Ty nevíš? Vždyť 

tvůj tatínek je řezník!“ „Kdybych to řekl, tak bych od něj dostal výprask.“ 

Pošťák zazvoní u bytu. Otevřou se dveře a v nich se objeví malý chlapeček, který má v jedné 

ruce sklenici vizoura a v druhé cigáro. Pošťák: „Chlapečku, vaši jsou doma?“ 

Chlapec vyfoukne dým s pusy a říká: „Co myslíš,…. vole?“ 

„Proč nemáš domácí úkol?“ ptá se učitelka žáčka. „Protože jste včera vypadala hrozně 

špatně, takže jsem si myslel, že budete mít chřipku a zůstanete doma v posteli.“ 

Zvířátka v lese si udělala svůj vlastní obchod a ráno stojí před obchodem děsně dlouhá 

fronta. Kolem fronty projde zajíc, vecpe se až dopředu, ale vidí ho medvěd:  

„Tak to teda ne, zajíci! Předbíhat nebudeš!“ A odhodí ho pryč. Zajíc vstane a jde znovu 

dopředu. Zas ho medvěd vidí, vynadá mu, chytne a odhodí pryč. A zajíc se znova  

sebere a tlačí se do předu. Medvěd ho zase okřikne a vyhodí. Zajíc se zvedne, opráší a 

zamumlá: „Já snad dneska neotevřu!“ 

Babička ke svému vnukovi na konci prázdnin: „Toníku, tak teď už budeš chodit do druhé 

třídy? To už budeš moci sám utírat nádobí.“ „Že já raději nepropadl!“ 

Malý chlapec ve škole dostával samé horší známky. Jednou o přestávce zastavil na chodbě 

svého pana učitele a povídá: „Nechci vás strašit, ale táta říkal, že jestli nezačnu  nosit ze 



školy lepší známky, někdo dostane pěkně nařezáno.“ 

Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: „Smrdí, umývat!“ Otec odepsal: „Učit, 

nečuchat!“ 

Stojí malý chlapec na ulici a kouří. Přijde k němu paní a povídá: „Copak by ti asi řekl tatínek, 

kdyby tě viděl kouřit?“ Chlapeček jen odsekne: „A copak by vám řekl manžel,  

kdyby viděl, že se na ulici bavíte s cizím chlapem?“ 

Babička na prohlídce u lékaře. „Není to nic zlého,“ povídá doktor, „jste jenom trochu 

chudokrevná. Předepíši vám železo.“ „Železo? I propána , pane doktore, vždyť já sotva 

rozžvýkám krajíc chleba. “ 

„Viděl jsem běžet zajíce a měl na zádech batoh.“ „To já jsem viděl zajíce letět!“ „A taky měl 

na zádech batoh?“ „Ne, orla.“ 

Leží muž s chřipkou v posteli, když vtom někdo zazvoní. Za dveřmi stojí malinká 

deseticentimetrová smrtka. Jak ji uvidí, zarazí se, ale pak říká: „Ty si jdeš pro mě?“ „Ne, 

pro křečka.“ 

„Tak co je nového ve škole?“ „Představ si, tati, že náš nový učitel je závistivý.“ „Proč 

myslíš?“ „Už mnohokrát, když mě poslal za dveře, řekl: Kdybych tak já byl tvým otcem!“ 

Na hodině zeměpisu: „Naposledy jsme hovořili o zeměkouli a protinožcích. Tak se teď 

zeptám třeba tebe, Frantíku. Kdybys začal kopat na našem náměstí a kopal bez přestání 

stále hlouběji a hlouběji, kam by ses dostal?“ „Do blázince, paní učitelko.“ 

Desetiletý Liborek přinesl ze školy poznámku: „Váš syn nic neumí!“ Otec chvíli hleděl na 

poznámku a pak odepsal: „Proto ho posílám do školy!“ 

„Tati, už je mně osmnáct. Jsem dost starý na to, abych jezdil našim autem.“ „Ty jo, ale 

auto ne.“ 

Jenda s Ferdou se hádali, kdo má na zahradě pěknější jablka. Když už to trvalo nějakou 

chvilku, Ferda se obrátil na podpadku, práskl dveřmi a byl pryč. Za chvíli se vrátil a Jendovi 

strčil pod nos jablko: „Vidíš, vidíš to?“ „To vidím, to je teda pěkný mrzák.“ „Tak vidíš! To je 

totiž z vaší zahrady.“ 



Anička povídá Pepíkovi: „Víš, že mě přinesl čáp?“ „To je asi u každého dítěte jinak. Mně 

mamička povídala, že jsem vypadl tatíčkovi z oka.“ 

Žák ve škole řekl velmi hrubé slovo. Zděšená učitelka mu ihned domlouvá: „Takhle se 

nemluví, kdes to, prosím tě, slyšel? “ „U tatíčka.“ „Dobře, ale to se prostě neříká. Víš vůbec, 

co to znamená?“ „Ano,“ zazáří chlapci oči,“ že chci nastartovat auto.“ 

Paní učitelka ve škole vysvětluje žákům druhy vět. „Tak mně řekněte nějakou větu 

oznamovací.“ „Kůň tahá vůz.“ „Dobře. A jak by zněla tato věta jako tázací?“ „Tahá kůň 

vůz?“ „Ano. A věta rozkazovací?“ „Vijé.“ 

Lékař radí pacientovi: „Musíte jíst víc ryb. Vaše tělo potřebuje fosfor.“ „Ale, pane doktore, já 

se chci vyléčit a ne po nocích svítit!“ 

Po automobilové havárii leží pacient, zavázaný od hlavy k patě, v nemocnici. Skrz obvazy 

uviděl službukonajícího lékaře a zeptal se: „Doktore, řekněte mi pravdu, ať je jakkoliv 

strašná. Je můj automobil silně poškozen?“ 

Přišel dědeček na návštěvu a viděl, jak si vnuci hrají na indiány. „Mohu si s vámi taky 

zahrát?“ „Ale dědo, tebe nemůžeme potřebovat. Ty už jsi přece skalpovaný.“ 

Setkali se po letech dva přátelé a zašli si  na pivo. Přišla řeč na manželství a jeden 

vyprávěl: "Před svatbou jsem mluvil já a moje žena poslouchala. Po svatbě mluvila moje 

žena a poslouchal jsem já." "No,  a nyní jak to máte?" Ptá se druhý. "Nyní mluvíme oba 

naráz a poslouchají sousedé."  

 

                               Pár příběhů ze života 

               Žena se podívala na sebe do zrcadla a pak se zeptala svého muže: 

Miluješ mě ještě? 
Muž odpověděl: 

Stejně jako první den. 
Všiml sis, že moje tělo není to, co bylo, když jsme se poprvé setkali? 

Ne, nevšiml odpověděl muž. 
Položila si ruce na břicho a řekla: 

Vidíš, že moje břicho je mnohem větší a těžší.. 
Moje nohy už nejsou štíhlé a hladké... 

Přišla k němu se slzami v očích a zeptala se: 
Co ještě děláš po mém boku? 

Muž odpověděl: 
Podívej, když se dotknu tvého těla, cítím tvou lásku, vidím tvoje dobré srdce, vidím tvou 

krásnou postavu, vím že má perfektní tvar. Dala jsi mi děti, které moc miluji. Nebuď 
naštvaná, jak se vidíš. 

Užívej si, jak tě vidím já a co k tobě stále cítím. 
Zamiloval jsem se do smyslnosti a dobroty tvé duše, ne do marnivosti tvého těla. 

A skrze slzy jí vykreslil úsměv na tváři, který znovu září. 
A tak to má být v životě a v lásce, protože nemilujete očima, ale srdcem.  



 
Ty nejkrásnější ženy, které jsem kdy viděl, nebyly nikdy v časopise. 
Každý den je vidím na ulici, jak, tlačí nákupní 
vozíky, drží kočárky se svými dětmi, vnoučaty, 
chodí se svými psy, starají se o ně a smějí se s 
přáteli. 
Nejsilnější ženy, které jsem potkal, nebyly nikdy 
ty z knihy rekordů. 
Viděl jsem je, že po tom, co byli na chemoterapii, 
brzy vstaly, aby šli domů a zapnuly pračku, vařily 
jídlo, s horečkou a bolestí v těle, staraly se o děti, 
i když jejich těla byla na půl cesty do dalšího 
světa, smály se I když jejich duše byla rozbitá na 
tisíc kousků. 
Ty nejkrásnější ženy, které jsem potkal, nemají 
žádné hlavní tituly ani úspěšnou kariéru, ani se 
jim nedostalo ocenění. 
Na konci měsíce jsem je viděl počítat účty a 
peníze, nosit starší Kabáty, připravit vynikající 
jídla i z mála ,ty ženy které umí číst myšlenky 
svým dětem a vědí mnoho věcí dříve, než se 
mohou stát, a tak udělají vhodná opatření. 
Nejlepší ženy, léčitelky, nemají lékařské vzdělání. 
Viděl jsem je políbit rozbitá kolena svých dětí, 
objímat a uklidnit duše druhých, smát se a nést 
bolest, dát pomocnou ruku a poskytnout přístřeší. Mohou hladit a léčit... 
Všichni můžeme mít to štěstí, že se potkáme s těmito anonymními ženami, které jsou 
andělé z běžného života, pohádkové bohyně a jsou skutečné. Jen si pečlivě všímat, a dívat 
se kdo se v našem okolí pohybuje....  

 

„Matčina láska k dítěti se nepodobá ničemu jinému na světě. Nezná zákon 
ani slitování, pronásleduje a drtí všechno, co jí stojí v cestě.“                         

Agatha Christie 
 

Majitel psa napsal majiteli hotelu: 

„Vážený pane, rád bych se ve Vašem hotelu ubytoval se svým psem. Je slušně vychovaný, 

neštěká a nepřidělá obsluze žádnou práci.“ 

Majitel hotelu odpověděl: 

„Vážený pane, svůj hotel provozuji už 25 let. Za celou tu dobu mi žádný pes neukradl ručník, 

osušku, župan, toaletní papír ani příbor či obraz na zdi. Ani jednou jsem kvůli psovi nemusel 

uprostřed noci volat policii nebo záchranku, protože se opil a ublížil sobě nebo komukoliv 



jinému. Ani jednou jsme kvůli psovi nemuseli malovat pokoj, protože by ho pozvracel. Váš 

pes je tedy v mém hotelu vítán. A pokud se za Vás zaručí, můžete přijet s ním.“ 

 

Nedávno jsem byl v nemocnici, naštěstí ne proto, že by mi něco bylo, ale 
proto abych od známé, co tam pracuje, vyzvedl nějaké věci pro děti. 

Zaregistroval jsem tam podivnou událost. 
Čekal jsem si tak v čekárně a jak je mým zvykem, okukoval jsem ženské, ale celkově jsem 

pozorně sledoval a poslouchal všechny přítomné. 

Asi po deseti minutách přivezl zřízenec (divné slovo, stávám se jím taky, ale tak po              

3 flaškách vína) do čekárny nějakou starou paní na vozíčku. 

Paní bylo evidentně dost blbě, oblečená byla v nějaké rozepnuté noční košili, promodralé 

nohy měla odhalené.... takhle byla mezi všemi těmi cizími lidmi, každý kašlal na její 

soukromí a lidskou důstojnost, o kterou se měl postarat ten debil, co jí měl na starosti. 

Pro něj to prostě byla jen stará bába, kus něčeho. 

Za chvíli si pro ní přijeli saniťáci. Když jí viděli, jeden zvedl oči v sloup a řekl: "Ty nám teda 

dodáváš materiál." Před všemi těmi lidmi! Podle mého názoru je ten chlap absolutní hňup, 

kterého bych na hodinu vyrazil z práce na paragraf.... V naší zemi je ovšem morálka 

uvolněná, takže si "materiál" se smíchem převzali a převezli jinam, všichni seděli a mlčeli.... 

včetně mě, prostě "materiál". 

Byl jsem konsternovaný, k doktoru moc nechodím, naposledy jsem tam byl asi před 10-ti 

lety a denně věnuji modlitbu tomu, abych toho byl i v budoucnu ušetřen, takže netuším jak to 

chodí. 

V hlavě mi to okamžitě začalo šrotovat. 

Začal jsem uvažovat o jednom z fenoménů dneška, o neúctě ke starým lidem, o našem 

pocitu, že nikdy nezestárneme, že jsme nesmrtelní. 

Neuvědomujeme si, že jsme vícerozměrné entity, že máme také čtvrtý rozměr, kterým je čas, 

dost krátký čas. 

Neuvědomujeme si, že ten dědula co se vleče po přechodu pro chodce a zdržuje provoz, byl 

taky kdysi mladý člověk. 

Kdo ví, třeba to byl válečný hrdina, kterému většina dnešních frajírků, co si kvůli image 

kupují značkové hadry, nesahá ani po kotníky. 

Neuvědomujeme si, že ta stará žena v čekárně je něčí matka, že taky byla kdysi mladá a 

chlapi z ní padali na zadek, možná byla doktorka, možná učitelka, možná někomu kdysi 

pomohla, o někoho se obětavě starala. 

Vidíme jenom starou bábu, co jen zaclání a brzy vyklidí prostor nám, věčným supermanům, 

co teď vládneme světu. 

Úcta ke starým lidem je podle mě jednou z elementárních věcí a péče o ně, zas 

jedním z důvodů, proč vůbec vznikla lidská společenství. Bez úcty ke stáří a 

vědomí si toho, že jednou taky budeme staří a nemohoucí, se stáváme jenom 

ubožáky bez minulosti a budoucnosti. 
Když člověk vidí podobný přístup tam, kde by očekával pravý opak, chce se mu z toho blít. 

Jedna věc je mi ovšem jasná, pokud v budoucnu uvidím něco 

podobného, mlčet už nebudu...." 
 

 



30 Dalajlámových rad pro každý den: 
 

1. Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na 
tváři úsměv. 
2. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu. 
3. Spěte nejméně 7 hodin. 
4. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie. 
5. Hrajte hry. 
6. Čtěte více knih. 
7. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty 
obnovují energii. 
8. Měli byste nějaký čas strávit s lidmi mladšími šesti a staršími sedmdesáti let. 
9. Více sněte. 
10. Jezte víc toho, co roste v přírodě, než toho, co se vyrábí v továrnách. Pijte hodně vody.  
11. Přimějte k úsměvu alespoň tři lidi denně. 
12. Neutrácejte svou drahocennou energii na pomluvy. 
13. Zapomeňte na problémy minulosti. Nepřipomínejte blízkým a přátelům minulé spory, 
brání to vašemu dnešnímu štěstí. 
14. Zapomeňte na negativní myšlenky, zaměřte se na kladné stránky. Život je škola; přišli 
jste se sem učit. Problémy jsou součástí výuky, která jednou skončí, stejně jako hodina 
matematiky. To, co se naučíte, vám však zůstane navždy. 
15. Život je příliš krátký, než abychom utráceli čas nenávistí. Nikoho bychom neměli 
nenávidět. 
16. Neberte se tak vážně. Nikdo jiný vás tak nebere. 
17. Opravdu nemusíte vyhrát každý spor. Naučte se uznat, že nemáte pravdu. 
18. Smiřte se se svou minulostí, aby vám nekazila budoucnost. 
19. Nesrovnávejte vlastní život se životy jiných. Nic o nich nevíte. 
20. O vaše štěstí se nepostará nikdo jiný než vy. 
21. Naučte se odpouštět. Co si o vás jiní myslí není vaše věc. 
22. Pamatujte, že ať je situace sebelepší nebo sebehorší, 
vždycky se změní. 
23. Vaše práce o vás nebude pečovat, až onemocníte. 
Pečovat o vás budou přátelé. Nezapomínejte na ně! 
24. Zbavte se všeho, co vám není k užitku, co není hezké a 
nepřináší vám radost. 
25. Závist je zbytečná ztráta času. I tak už máte všechno, co 
potřebujete, nebo to budete záhy mít. 
26. To nejlepší je před vámi. 
27. Není důležité, jak se cítíte – vstaňte, oblékněte se a 
jděte mezi lidi. 
28. Jednejte správně. 
29. Častěji volejte svým blízkým. 
30. Nic nepřehánějte. Znejte vždycky rozumné meze. 
 



                               Tak už je to tady 

Čtyři roky uběhly jak voda a pastorační radě skončilo její volební období. Během těchto      
4 let, jsme 3 prožili v koronavirové době a právě to, byl ten hlavní důvod, proč jsme se 
rozhodli pro vydávání těchto farních novin. V začátcích jsme používali název Pastorační 
noviny, než nám duchovní otec poradil, abychom používali název Farní noviny. No, že nás to 
nenapadlo dřív!! Co naplat. Kněží jsou hlavy „pomazané“ a ne nadarmo kážou a radí lidu. 
Hned se nám uvolnili ještě více ruce k psaní a mohli jsme psát prakticky o čemkoliv. Jsou to 
přece noviny, i když je píšou farníci ku pobavení, (někdy i ponaučení), naší celé farní rodiny 
a pastoraci přenecháme zkušenějším a odpovědnějším.  
Po pár prvních vydáních, kdy nešly moc na odbyt, jsme se posléze ustálili na 120ks. 
Pamatuji si, že jsem z úplně prvního vydání, musel ze 300ks, 200ks spálit v kamnech. 
Pomalu se to začalo rozjíždět až vydáním prvních hodových novin, což nám zlepšilo chuť do 
práce, ale zase nebylo moc o čem psát, aby se to týkalo našeho kostelíku, či akcí ve farnosti. 
Proto jsme opakovaně oslovovali naše farníky o příspěvky do novin, abychom je nějak 
zpestřili. Marně. Za celou dobu vydávání novin nám přišel jeden příspěvek. Co teď !!!  
Skončit…..pokračovat…… a jak?  
„Poslůchaj, holůbku, já sem byla roznést noviny pár lidem, kteří už ze zdravotních důvodů 
nemožů chodit do kostela a oni si je moc pochvalujů a vyhlédajů, kdy donesu další. Tady ti 
jedna paní posílá dvě stovky na náklady.“ „ No to si děláš pr… “ Hleděl sem na Marušku, jak 
Jeníček u olůpané perníkové chalůpky !!! To byl ten pravý důvod, proč pokračovat 
s pocitem, že to má smysl. Kdyby se to líbilo jen deseti stařečkom ze sta, tak to stojí za ten 
pocit, že jsi udělal někomu radost. „Tož děvčico…..dvě stovky daj do zvonečka a poďme na 
to!“ Bylo vyhráno. 
Starší lidé sice zvládnů zapnůt červeným tlačítkem televizu a šipkama najít program, ale na 
internet, hledat si čtyři hodiny zajímavé články pro ponaučení či rozptýlení, ti nepůjdů. Tak 
se začalo řádit. Po večerech se přepisovaly články z knih, časopisů, nebo se ze třech článků 
na internetu vybíralo na jeden. Dávalo se pozor, co se napsat může a co ne, protože jak 
dobře víte – sto lidí – sto názorů a jiných pohledů na věc. Jednou si vzpomínám, že se napsal 
článek o pálení čarodějnic a dostal jsem vyhubováno, že je to pohanský svátek a nemělo by 
se o něm psát. Když jsem namítal, že lidi nejsou hloupí a udělají si o celé věci svůj názor, tak 
mně bylo řečeno, že „To tedá né, a lidem se to musí říkat“ … jako co je správné. Nebo zase, 
že některé vtipy byly ostřejší, ale starší paní mě oslovovaly, že chtějí hlavně takové vtipy. 
Pak si ještě pamatuji malou výtku, když se psalo třeba o pravoslavné církvi. No, ale pochval 
bylo přece jen víc. Třeba Köhler, heydrichiáda s Lidicemi, zázračné studánky, svatí atd. No a 
v tomto stylu jsme se prokousali až sem, do našich posledních farních novin. 
Jestli jsme někdy někoho z Vás něčím urazili, tak se za to velmi omlouváme, ale věřte, že 
jsme psali s láskou k Vám ve stylu „MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO“, abychom Vám všem udělali 
radost, protože Vás máme rádi.                                           
                                                                      S PÁNEM BOHEM 
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