
Ročník 08, číslo 03, 25.03.2012   Zpravodaj farnosti Protivanov 

V Á N E K 
 
TROJLÍSTEK 

 
 Tvář světa prý zásadně změnily tři události: 
narození, smrt a vzkříšení Ježíše Krista. 
 
 

1. Narozením Ježíše Krista se Bůh stal fyzicky přítomným 
mezi lidmi. Byl počat tajemným způsobem skrze Ducha svatého 
v lůně Panny Marie. Na tento svět přišel jako nejchudší z lidí. 
Narodil se dokonce ve chlévě, který sloužil jako noční útulek pro 
zvířata před špatným počasím a divokou zvěří. Samozřejmě byl 
zcela závislým na svojí mamince Marii a Josefovi. Byl malým a 
bezbranným děťátkem, které potřebovalo nosit v náručí. Je to 
vůbec možné, aby se Bůh, tak veliký a mocný takto ponížil? 
 
2. Jeho smrt na kříži je projevem jeho nekonečné lásky 
k člověku. Skrze jeho smrt má každý člověk možnost po dobře 
prožitém životě vstoupit do Jeho království. Svatý apoštol Pavel 
připomíná, že hříšnost člověka nemohla být vykoupena jinak, než 
krví Ježíše Krista. 
 
3. To, že třetího dne vstal je naprosto nepochopitelná 
skutečnost! Kdo v Něho věří, uvěřil ve věčné štěstí v Božím 
království.  
 

A tak vám všem přeji radostnou jistotu a pevnou víru ve 
věčný život, kterou si budeme o Velikonocích připomínat. 
                  

 oZF 
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Historie naší farnosti a kostela – 5. část: zvony 
 
 Na věži našeho kostela zvonily ještě do 1. světové války 4 zvony. Velký 
pěticentový z r. 1792, tón H1, zasvěcený Panně Marii. Malý z roku 1796, tón B2, nesl 
nápis Anton Obleter 1796. O dalších dvou menších zvonech víme, že byly odebrány 
na sklonku 1. světové války, r. 1917.  
V květnu roku 1926 podnikl místní farář (P. Rudolf Stříž, je pohřben v kněžském 
hrobě na našem hřbitově), akci na pořízení nových zvonů. Byly zřízeny v upomínku 
na vojíny z farnosti, padlé ve světové válce. S kaplanem a kostelníkem chodil dům od 
domu a vybral ve všech obcích (Protivanov, Buková, Malé Hradisko, Repechy) 
dohromady 15 600,-. 
Nové zvony byly slavnostně posvěceny 19. prosince 1926. 
Větší zvon Cis, váha 223 kg, s obrazem Božského srdce Páně – upomínka za padlé 
vojíny.  Nápis: Nejsvětější srdce Ježíšovo – smiluj se nad námi! 
Menší zvon Dis2, s obrazem svatého Metoděje a nápisem: sv. Metoději – oroduj za 
nás! 
Současně byl posvěcen zvonek pro Bukovskou kapličku – svatý Antonín. 
Krásného hlasu zvonů si naši předkové neužívali příliš dlouho. Přišla 2. světová válka 
a s ní v roce 1942 celostátní akce sebrání zvonů. Ponechat se směly jen zvony 
historické. Tak byl zachráněn největší a nejstarší zvon – jednalo se o zvon P. Marie 
z roku 1792. (Farní kronika v tomto místě uvádí, že zvon pochází z roku 1773, ale 
jedná se zřejmě o malý omyl). 
Nejprve měl být proveden soupis všech zvonů – tehdy byl jeden ze zvonů, kterým se 
zvonilo do kostela a večerní klekání, zatajen a ukryt na kostelní půdě nad presbytářem. 
Všechny zvony naposledy vyzváněly o Velikonocích roku 1942. V úterý po 
Velikonocích byly 2 zbývající zvony, pořízené roku 1926, sundány z věže. Na nádraží 
do Boskovic je odvezl tehdejší varhaník František Zapletal  
z č. 117. Farář, P. Josef Klíč, tehdy zaznamenal do kroniky: „Bylo to smutné loučení a 
při posledním zvonění téměř nikdo se nezdržel slzí.“ 
V roce 1963 slavila církev jubilejní rok – 1100 roků od příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje. V upomínku na toto výročí nechal farář P. Antonín Chroust vyrobit nový 
zvon, zasvěcený sv. věrozvěstům. Zvon váží 161 kg a byl posvěcen na pouť, v neděli 
8. září 1963. 
Poprvé zvonil den nato, při pohřbu dlouholetého varhaníka Františka Zapletala. 
Zvonilo se ručně. Malý starý zvon byl umístěn v sanktusové vížce a zvonilo se jím 
přímo z kostela při pozdvihování a večerním klekání. 
Automatické zvonění bylo v našem chrámu zavedeno v roce 1976. 
Starý malý zvon se časem velmi poškodil a přestal se používat. 
V roce 1991 nastoupil do farnosti jako administrátor P. František Kozár. Od začátku 
svého působení se snažil o pořízení nových zvonů. Uspořádal velkou sbírku, kdy 
vybíral příspěvky na zvony dům od domu jako kdysi P. Stříž v roce 1926. 
Nechal zhotovit 3 nové zvony: zasvěceny byly Panně Marii, sv. Josefovi jako patronu 
dobré smrti a sv. Anežce jako poděkování za skončení komunistické totality.  
Zvony byly odlity ve zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova.  
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Slavnostní svěcení proběhlo v sobotu 19. června 1993 za účasti o. biskupa Vojtěcha 
Cikrleho a v podstatě všech obyvatel obce. V průvodu do kostela zvony doprovázela 
dechová hudba, členové souborů Skalák a Skaláček v místních krojích, hasiči ve 
slavnostních uniformách... určitě si mnozí vzpomínají! 
Starý poškozený zvon, pocházející z roku 1796, byl z věže sundán a nově přetaven. 
Používá se jako „sanktusový“ – tj. zvoní se jím při pozdvihování. 
V současnosti tedy máme na věži 6 zvonů. 

Zpracováno podle knihy V. Grmely, farní kroniky a vzpomínek pamětníků. 

 
Pořad bohoslužeb ve svatém týdnu a o Velikonocích 
 
 

Úterý 27. března 13.00 – 18.00 velikonoční svatá zpověď 

Květná neděle 1. dubna 
8.00 Protivanov 

11.00 Buková 

Pondělí sv. týdne 2. dubna 18.00 Protivanov 

Úterý sv. týdne 3. dubna 18.00 Protivanov 

Středa sv. týdne 4. dubna 18.00 Protivanov 

Zelený čtvrtek 5. dubna 18.00 Protivanov 

Velký pátek 6. dubna 
17.00 křížová cesta po obci 

18.00 Velkopáteční obřady 

Bílá sobota 7. dubna 9.00 – 18.00 adorace u Božího hrobu 

Velikonoční neděle 8. dubna 

4.30 Velikonoční vigílie 

9.15 Malé Hradisko 

11.00 Protivanov 

Pondělí velikonoční 9. dubna 
8.00 Protivanov 

11.00 Buková 

 
Aktuální informace hledejte na www.farnostprotivanov.com 
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Co nás čeká 
 
27. března od 13.00 hodin – velikonoční svatá zpověď 
 
30. března – Květný pátek 
 
31. března – setkání mládeže s otcem biskupem na Petrově 
 
1. dubna – Květná neděle  
Tento den si celosvětová církev připomíná Kristův slavný vjezd do Jeruzaléma. Pán 
Ježíš vjíždí na oslátku jako král míru a pokoje, jako král, který má své království mimo 
tento svět. Všichni obyvatelé Jeruzaléma ho vítají radostným voláním: „Hosana synu 
Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Dnešním 
dnem začíná svatý týden.  
 
5. dubna – Zelený čtvrtek. 
Dnešní liturgie připomíná Poslední večeře Páně. Při Poslední večeři, kterou Pán Ježíš 
slavil s apoštoly, byly ustanoveny dvě svátosti, a to svátost Eucharistie a svátost 
kněžství. Při této večerní mši svaté může se v kterémkoliv kostele dít mimořádná 
skutečnost. Je to obřad mytí nohou. Tento obřad má každému připomenout, že každý 
pokřtěný člověk má být služebníkem-pomocníkem druhých. Ne ovšem otrokem!! 
Symbolem křesťana je zástěra, právě jako symbol služby. 
 
6. dubna – Velký pátek 
Připomínka umučení Páně. Den největšího smutku v církvi. Nikde ve světě se neslouží 
mše svatá. V každém kostele se slaví „jen“ Velkopáteční obřady. Ty se skládají 
z bohoslužby slova, uctívání svatého kříže a svatého přijímání. Velký pátek je dnem 
přísného postu. Všichni pokřtění jsou vázáni půstem od masa. Ti, kteří dovršili 18 let 
věku a nepřekročili 60 let jsou povinni dodržet i půst újmy, tzn. že se mohou najíst 
jedenkrát za den do sytosti. Výjimkou jsou samozřejmě těžce pracující a nemocní. 
Připomeňme si, že to také znamená nepít alkohol, vzdát se pochutin jako je káva, 
čokoláda nebo zmrzlina. Je naprosto nepřípustné zúčastňovat se tento den hlučných 
zábav, chodit do hospody (i kdybyste tam chtěli pít jen kofolu). Zkusme se také vzdát 
jiných závislosti – kdo z nás zvládne alespoň tento den nezapínat televizi nebo počítač a 
věnovat získaný čas svým blízkým nebo modlitbě? 
 
V 17.00 začíná křížová cesta po obci 
Na horním konci se vychází z obvyklého místa od křížku. 
Na dolním konci se tentokrát půjde z Křivdy, od křížku u Pospíšilů.  
Vezměte si sebou kancionály, modlit se budeme tradičně křížovou cestu číslo 073 
Rozjímej křesťane. 
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7. dubna – Bílá sobota 
Připomínáme si Ježíšovo spočinutí v hrobě. Po celý den, až do 18:00 hodin bude 
v kostele probíhat adorace. Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu 
skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom byli díky 
hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. 
Bílá sobota je „aliturgický“ den – neslaví se žádné bohoslužby. Obřady Velké noci už 
patří k Velikonocům. 
 
Těmto třem dnům – čtvrtek, pátek, sobota se říká souhrnně Velikonoční triduum. 
Připomínáme si nejvýznamnější okamžiky z Ježíšova života, příčinu naší spásy. 
Mimořádnost těchto dní se odráží i v liturgickém slavení. Zkrátka – v kostele je 
najednou všechno jinak. Abychom porozuměli lépe obřadům Svatého týdne, věnujeme 
jim v tomto čísle Vánku mimořádnou rubriku Liturgické okénko. 
 
8. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Nejvýznamnější den celého liturgického roku. Při mši svaté se tradičně žehnají pokrmy. 
Nezapomeňte tedy doma upečeného beránka nebo velikonoční vajíčko! 
 
9. dubna – Velikonoční pondělí 
 
23. dubna – svátek svatého Vojtěcha.  
V tento den slaví svátek také náš biskup Vojtěch Cikrle. 
 
25. dubna – svátek svatého Marka, evangelisty 
 
 
 
 

Velikonoční tvořivá dílna  
 
Zelený čtvrtek 5. dubna 2012 od 9.00 hodin na 
Hasičském domě 
 
Přijďte si vyrobit velikonoční dekorace nebo 
malovanou kraslici! 
Všichni jsou srdečně vítáni. 
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Liturgické okénko – obřady svatého týdne 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 
 
Připomínáme si slavný příjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma 
Co je jinak: Bohoslužba bývá zahájena venku (pokud tedy není sněhová vánice nebo 
liják). Kněz požehná ratolesti – v našem případě kočičky. V úvodních obřadech se 
mimo modlitby také čte evangelium o slavném Kristově vjezdu do Jeruzaléma. Poté 
vejde liturgický průvod do kostela. 
Po druhém čtením následují pašije. Pašijemi se zkráceně nazývá zpráva o umučení 
Páně. Na Květnou neděli u nás pašije tradičně zpívá chrámový sbor.  
 
ZELENÝ ČTVRTEK 
 
Co je jinak: Zvony letí do Říma. Během zpěvu Sláva na výsostech Bohu naposledy zazní 
varhany a zvony a potom obojí utichne až do Velikonoc, na znamení smutku. 
Ministranti místo zvonků používají tzv. „klepačky“.  
Po svatém přijímání jsou zbývající hostie uloženy do svatostánku v boční kapli = do 
Božího hrobu. Symbolizuje to Kristův odchod do Getsemanské zahrady. 
Getsemanská adorace – věřící jsou zváni, aby následující chvíle strávili v rozjímaní 
spolu s Kristem, který se modlil v Getsemanech. U nás je obvyklá krátká společná 
adorace. Alespoň krátká adorace je podle církevních předpisů povinná! 
V některých farnostech se dokonce dodržuje celonoční adorace.  
 
VELKÝ PÁTEK 
 
Co je jinak: všechno:-) 
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení 
Páně. Ty mají tří části. 
1. bohoslužba slova  
Kněz s ministranty vejde do kostela, kněz se položí na zem obličejem k zemi. Ostatní 
věřící klečí. 
Následují čtení, místo evangelia se opět čtou pašije. 
Bohoslužba slova je zakončena slavnými velkými přímluvami. Všimněte si, jak 
přímluvy postupují: od modliteb za papeže, kněze, věřící, následují přímluvy za Židy, 
hledající, za věřící jiných vyznání až k modlitbám za nevěřící. 
2. uctívání kříže 
Nejprve kněz pozvedá nebo odhaluje kříž se zpěvem: „Hle kříž, na kterém umřel 
Spasitel světa.“ Věřící odpovídají: „Klaníme se ti Pane Ježíši a děkujeme Ti!“ 
Potom přicházejí věřící ve dvojstupu k oltáři, kde každý uctí kříž pokleknutím. 
3. svaté  přijímání 
Protože neprobíhá mše svatá – proměňování – jsou věřícím podávány hostie proměněné 
při mši předchozí den. Po skončení obřadů se věřící v tichosti rozchází do svých 
domovů. 



- 7 - 
 

VELIKONOČNÍ VIGÍLIE NA BÍLOU SOBOTU 
 
Proč jsou obřady v noci? Dle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského (resp. 
orientálního) počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). 
Oslava význačných svátků a událostí tak začínala již v předvečer příslušného svátku - 
tzv. vigilie. Oslava vzkříšení tak tedy začíná (dle našeho počítání) večer na Bílou 
sobotu, anebo v noci. Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z 
mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel 
cestu k životu. 
 
Začátek obřadů – žehnání ohně 
Obřady Bílé soboty nejsou vůbec nudné, jsou plné hlubokých symbolů.  
Prvním z nich je oheň, který s velkou pílí připravují ministranti a slavnost nezačíná v 
kostele, ale venku, právě u tohoto ohně, který září do tmy. Kněz jej žehná a světlo z 
ohně se šíří pomocí svíček, které mají všichni v ruce, a osvětluje temný kostel, kam 
postupně vcházíme.  
U zapálené velikonoční svíce – paškálu – který symbolizuje vzkříšeného Krista, kněz 
zpívá slavnostní velikonoční chvalozpěv Exultet.  
 
Bohoslužba slova 
V kostele ozářeném jen světlem svíček se čtou čtení ze Starého zákona - je to doba tmy, 
před příchodem Ježíše na svět. Záleží na knězi a zvyklostech farnosti, kolik 
starozákonních čtení zazní. V lekcionáři je jich 7, z toho jsou 3 povinná. U nás obvykle 
vybíráme 4 čtení. 
Pak zazní zpěv Sláva na výsostech Bohu, kostel se ozáří a rozezní se všechny zvony - 
chvíle veliké radosti, slavnost světla, které vítězí nad každou tmou vnější i vnitřní. 
Dále se čte čtení z Nového zákona, zní zpěv ALELUJA, který jsme neslyšeli a nezpívali 
celou postní dobu od Popeleční středy.  Po čtení evangelia a homílii (= kázání) nastává 
další důležitá část bohoslužby: 
 
Křestní obřady  
Jsou-li ve farnosti katechumeni, nastává obřad jejich křtu. Následuje obnova našeho 
křtu. Zazní také litanie ke všem svatým a slavnostně se žehná křestní voda. 
 
Bohoslužba oběti 
A tady už to známe:-) 
Všichni společně slaví tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše, tajemství eucharistie.  
Tato noc je nocí veliké radosti, tak jak jen to je možné, slavíme dál i po příchodu z 
bohoslužby, nejlépe ve společenství, v rodině, třeba až do rána bílého. 
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Květný pátek 30. března 2012 
 
Program hlavní sloupské pouti začne tradičně v předvečer Květného pátku, 
tedy 29. března. Od 17.15 hod. bude v kostele probíhat modlitba 
sedmibolestného růžence. Po skončení modlitby začne mše svatá sloužená 
sloupským farářem P. Karlem Chylíkem. 

Program o samotném Květném pátku bude naplněn především slavením 

sedmi mší svatých.  

 

Mši svatou  

v 5.00 – celebruje P. Karel Chylík,  

v 6.00 – P. Pavel Konzbul z Brna,  

v 7.00 – P. Jiří Kaňa z Blanska,  

v 8.00 – otcové pauláni z Vranova,  

v 9.00 – P. Marian Rudolf Kosík, Opraem, opat novoříšský,  

v 10.30 – Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský,  

v 18.00 – P. Josef Hudec Ocr., probošt z Hradiště u Znojma.  

 
Ve 13.00 hod začne odpolední program sestávající z pobožnosti křížové cesty 

a svátostného požehnání. Během celého dopoledne bude na kaplance 

příležitost ke slavení svátosti smíření. Před večerní mší svatou a během ní se 

bude zpovídat v kostele. 

 
 

převzato z www.farnostsloup.cz 
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Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 

sobota 31. 3. 2012 od 8.30 hodin 

Brno, katedrála sv. Petra a Pavla 

 Jako každý rok i letos můžeš očekávat 
katechezi o. biskupa, dopolední skupinky, 
bohatý odpolední program jehož součástí bude 
i mše svatá. 
  
 
Témata dopoledních skupinek 
 
1. Opravdová láska je opravdovým utrpením  
Zamýšlení se nad hloubkou Kristovy oběti, 
hledání způsobu jak proměnit bolest ve štěstí, smutek v radost, odsouzení v odpuštění; 
a pohled na postoj, který měl k utrpení sv. Pio z Pietrelčiny. (Doporučený věk: 16 a 
výše) 
 
2. Hledejme radost společně 
Z čeho všeho může mít člověk radost? Pociťují radost i osoby zasvěcené Bohu? V 
čem? Je jejich radost jiná? Kde je zdroj pravé radosti, z něhož můžu čerpat? Nejen na 
tyto otázky se ti pokusíme odpovědět ve skupince zasvěcených osob. 
 
3. Životní styl: Chvála 
Trápí vás konzumní styl života společnosti, osamělost, reptání, lidská sebestřednost a 
život bez Boha? Zveme vás na skupinku o hudbě, o radosti a naději, o modlitbě chval 
a o chvále jako životním stylu. Budeme společně hrát, zpívat, učit se vyjádřit sami 
sebe pohybem. Budeme se společně modlit hudbou a tancem. 
 
4. Opravdová láska – zdravý vztah 
Láska je síla, která člověka provází životem. Nejen o ní, ale i o vztazích budeme 
diskutovat v této skupince. Budeme pátrat po odpovědích na to, co je opravdová láska, 
jaká jsou vzájemná očekávání ve vztahu mezi mužem a ženou,  a hledat recept na 
zdravý vztah. (Doporučený věk: do 17 let) 
 
5. Praktická práce s Písmem svatým 
Workshopy pro malé skupinky, kde si vyzkoušíme modlení se nad Písmem svatým: 
-        Seznámení se s biblickou metodou lectio divina na úryvku evangelia 
-        V Bibliodrama můžete prožít evangelium i trochu jinak 
-        Exegeze biblického úryvku + medidativní modlitba nad Písmem 
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6. Svátosti – svátost biřmování 
Přednášející: P. Jiří Mikulášek 
 
7. Reklama v našem životě 
Reklama nás ovládá, působí na nás, ať chceme či nikoliv. Manipuluje, má vliv na 
člověka. My ji však můžeme hodnotit, získat si kritický odstup, pochopit její cíle... 
Zkusíme si reklamu zhodnotit, "přečíst" podle určitých kritérií, např. síla obrazu, 
emoce, sexuální apely, barvy apod. Zaměříme se také na podprahovou reklamu. 
 
8. Dobrovolnictví 
Co to vlastně je dobrovolnictví, o programu Cagliero na přípravu dobrovolníků a o 
jejich vysílání do zahraničí, o tom do jakých zemí a za jakých podmínek se dá 
vycestovat a v neposlední řadě o osobní zkušenosti s dobrovolnictvím 
  
9. Cesty sebepoznání - od sebe k Bohu  
Zamyšlení nad několika inspirativními myšlenkami pro vlastní seberozvíjení. Krátký 
test, kterým zjistíte své silné a slabé stránky. Další náměty na rozvoj své osobnosti.  
Doporučený věk od 16 let. 
 
10.  Tanzanie očima českých kněží 
Přijďte si poslechnout zážitky z turisticko-misijní cesty Tanzanií. Uvidíte výstup na 
Kilimandžáro, německé sídelní město Lushoto, biskupství v Mahenge, farnost 
Mpanga, poznáte život mladé církve a mnoho dalšího. 
 
11. Cyril a Metoděj nás stále oslovují 
Hlasatelé víry, kteří jsou připravení, odvážní a chytí za srdce. Cyrilometodějská výročí 
přinášejí povzbuzení víry, proto nás Velehrad přitahuje. Každoroční pěší pouť na 
Velehrad charakterizuje andělská zvěst v Betlémě: “Radost pro všechen lid”. 
 
12. Chodili spolu z čisté lásky 
 Něco z teorie a praxe partnerských vztahů -  jak žít vztah, aby nás nenudil, ale bavil -
 s ingrediencemi  zkušeností z manželského života aneb NENÍ ČLOVĚKU DOBŘE 
SAMOTNÉMU. Doporučený věk od 18 let. 
 
13. Skupinka pro nejmladší 
Budeme výtvarničit - namalujeme si květináče, které pak mohou použít buď tradičně 
jako květináč :-) nebo stojánek na tužky apod., a pak si ještě vyrobíme mandalu z 
barevných písků... 
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Inzerce 
 
Hledáme čalouníka, bližší informace na 723 246 237. 
 
 

Křížovka 
 
Křížovka z minulého čísla: UKŘIŽOVÁNÍ, výherce: Kateřina Nejedlá 
 
Výsledek křížovky zašlete na adresu krizovka@farnostprotivanov.com do 15.04.2012.  
Vylosovaný výherce obdrží sladkou výhru. 
 
1. Mimořádná, známými principy nevysvětlitelná událost, projev Boží vůle a pomoci 
2. Pokrývka hlavy biskupa 
3. Střešní krytina našeho kostela 
4. Mimořádný přisluhovatel, pomocník kněze při liturgické činnosti  
5. Shromáždění, volící papeže 
6. "nebesa" chránící kněze a tělo kristovo před sluncem či deštěm při průvodu 
7. Otec Panny Marie 
8. Smrt Ježíše Krista 
9.  Ozdobná schránka na eucharistii pro uctívání Kristova těla 
10. První papež 
11. Liturgické roucho 
12. titul člena poradního sboru papeže, nejvyžší hodnostář katolické církve 
13. Syn patrona řezbářů, stolařů a řezbářů  
 
 

1             
2           
3                 
4               
5               
6                 
7           
8                     
9                     

10         
11           
12                 
13           
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UsměVánek - Příhody o. Zdeňka 
 

  

 Návštěvy na první pátek v Protivanově jsou vždy takové 
hektické. Kvůli výuce náboženství jezdím ve chvatu. K jedné 
babičce přijdu a za pár chvilek se zase zvedám a odcházím. V tom 
okamžiku mně ta babička: „Pane faráři, vy žijete jako komediant, 
hup sem-hup tam.“ 
 
Na farní radě: 
 Bylo trošku víc hodin. Jedna paní se zvedla a říká, že už 
musí jít. Odpovídám, že všem požehnám a půjdeme domů. Ona 
odpovídá, že na záchod nepotřebuje požehnání. 
 
 Když jdu do školy 14. října, je všude bílo. Říkám jedné 
paní: „To je ale zima, co?“ Její odpovědí byla: „No jéžišmarija“. 
 
Na jedné návštěvě v rodině: 
 Večer se s dětmi modlím a Ondřej prosí Pána Boha: „Pane 
Bože, prosím tě za mimouška, ať je to kluk, velkej a těžkej, ale 
nesmí být zas až tak těžkej, aby ho unesla má nejmladší ségra.“ 
 

 

           oZF 
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