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Ročník 11, číslo 5, 6.9.2015        Zpravodaj farnosti Protivanov 

 

V Á N E K 
 

 

A zase ti uprchlíci...  
autorka je Češka žijící v Rakousku 

 
Vůbec tady nechci začínat nějakou složitou diskuzi na téma 

uprchlíci, migranti, atd. Chtěla bych se s vámi podělit něco, co jsem 

nedávno objevila na internetu. Za prvé to byla zpráva katolické 

zpravodajské služby o příběhu českého nezaměstnaného muže a 

rakouského majitele firmy. Jeho stručný popis události jsem 

svépomocně přeložila, protože mi ten příběh připadá jako hezká 

odpověď všem, kteří teď v českých médiích brojí proti „ekonomické 

imigraci“. Za zmínku stojí také informace, že během let 

komunistických jen z českých zemí uteklo na půl milionu obyvatel. 

Ne všichni byli politicky pronásledovaní. Znám i takové, kteří 

jednoduše odešli „za lepším“. A dodnes se nevrátili, i když hrozba 

komunismu pominula. Nicméně, tady je slibovaný příběh: 

 

Jeden skutek lásky k bližnímu 

 

Setkání majitele firmy Hartl, zaměřené na tesařské a 

dřevoobrábějící práce, nedaleko Linze (Unterweitersdorf) a muže 

z České republiky, který měsíce nemohl najít práci, dojímá tisíce 

lidí. Přečtěte si svědectví šéfa této firmy: 

„Minulý týden večer mně na ulici oslovil asi 45-ti letý muž 

třesoucím se hlasem a špatnou němčinou, jestli jedu směrem na 

Freistadt. Protože jsem chvátal, odpověděl jsem nezdvořile: „Ne, to 

určitě ne.“ Opatrně se mně zeptal, jestli bych nevěděl, zda ta firma, 

kde pracuji, nehledá nové zaměstnance. Odpověděl jsem: „Možná,“ 

a musel jsem se trochu pousmát. On samozřejmě netušil, že jsem 

http://vad-art.blogspot.cz/2015/06/a-zase-ti-uprchlici.html
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majitel. Vysvětlil mi, že již šest měsíců hledá práci, ale nikdo ho 

nechce zaměstnat. Nemá peníze, ani nic k jídlu nebo pití. 

V tom okamžiku mně zamrazilo a udělal jsem mu nabídku: 

„Zítra můžeš začít pracovat.“ Se zářícíma očima se zeptal: „Ty jsi 

šéf?“ Dál jsem se jen usmíval, on se ale znovu zeptal: „Ty jsi šéf?“ 

„Ano, jsem,“ odpověděl jsem. V tom momentě se rozplakal. Znovu 

se ptal: „Není to vtip?“ 

Zeptal jsem se ho, kde přenocuje. „V autobusové zastávce,“ 

byla jeho odpověď.  Řekl jsem mu, aby nastoupil do auta a odvezl 

jsem ho k nejbližšímu hotelu. Ubytoval jsem ho bez toho, abych 

věděl odkud je, jak se jmenuje, nebo co umí. Uplakaným hlasem mi 

děkoval: „Dnes je nejkrásnější den v mém životě.“  

Miroslav je dnes součástí mé firmy, je skvělým kolegou a 

dobrým spolupracovníkem. Je hezké, že ses stal součástí naší firmy! 

 

Další věcí bylo video, které (ve srovnání s obludnou realitou) 

velmi jemně demonstruje, co znamená být křesťanem v Sýrii.  

Můj manžel pracuje s uprchlíky léta a tak je situace uprchlíků 

a problém imigrace u nás doma denním tématem. Vím, jak je to 

složitá situace. Díky jeho práci znám také dvojitou hru, kterou hraje 

mnoho politiků. Bohužel je z politického hlediska vždy důležitější 

dobrý novinový titulek než konkrétní člověk se svým problémem. 

Evropa do jisté míry sklízí to, co již dávno zasela, ale o tom nechci 

mluvit. V práci, které se můj muž věnuje, si nelze nevšimnout jevu, 

který se již léta opakuje. Když se podaří křesťanům z takovéhoto 

martyria uprchnout, často po prožitém věznění, mučení, vraždění v 

rodině, po všem co vytrpěli a obětovali za víru v Ježíše Krista, jsou v 

šoku z toho, když vidí naše prožívání víry. Je to pro ně takové 

zklamání, že se v našich kostelích často cítí cize, jako by byli v úplně 

jiné církvi.  

 

Jak se zrcadlí víra v našich životech?  

Jak moc si uvědomujeme dar svobody vyznání?  

A jsme vůbec ochotni přinášet pro víru oběti? 

 
převzato z http://vad-art.blogspot.cz/   

http://vad-art.blogspot.cz/
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Co nás čeká  
 

Sobota 12. září - pěší pouť na Vranov 

V sobotu po ranní mši svaté (6:30 hodin) vyrážíme na 

nejdelší pěší putování v roce. Čeká nás opět přes třicet kilometrů. 

Kdo by si netroufal nebo měl jakékoliv zdravotní obtíže, může 

využít autobus, který bude odjíždět z Bukové ve 14:50 hodin od 

zastávky autobusu, z Protivanova pak přesně v 15 hodin. Všichni se 

pak setkáme u točny autobusů na Vranově. Odtud společně půjdeme 

procesím do kostela. Každá pouť má být spojena se svátostí smíření. 

O to pak větší duchovní užitek pro každého má. Proto využijte 

možnosti kněží, kteří tam na vás ve zpovědnicích s otevřenou náručí 

budou čekat. Po návratu z pouti zakončíme pouť tradičním 

světelným průvodem (od horní zastávky autobusu) a svátostným 

požehnáním v kostele. 

 

Začátek pátečních dětských mší svatých 

Už tento týden začali dětské mše svaté. V Protivanově budou 

bývat v tradičním dnu a čase - každý pátek v 18:00 hodin. Letošní 

téma: Ježíš v nedělních evangeliích. Hudební doprovod již tradičně 

obstará paní Dana Hýblová s kytarou. 

  

Výuka náboženství 

Samozřejmě i letos se bude ve škole vyučovat náboženství. 

Bližší informace se dozvíte v průběhu září. Jisté je, že v první třídě 

bude vyučovat paní katechetka Jana Veselá. Ostatní ročníky potom 

pan farář.  

 

Misijní klubko 

V září začnou také pravidelná setkávání dětí z Misijního 

klubka. Poprvé se sejdeme v pondělí 21. září v 17.00 na faře 

v prostorách Mateřského centra. Zveme všechny děti od 5 do 10 let, 

které se chtějí něco naučit, pobýt s kamarády, zahrát si nějaké hry a 

také pomáhat křesťanům v rozvojových zemích. Setkání budou 

probíhat vždy jednou měsíčně. 
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11 otázek pro o. Miroslava Šudomu, 
boskovického děkana  
 
Většina našich farníků má povědomí o tom, že patříme do boskovického 

děkanství, ale mnozí svého děkana vůbec neznají. Můžete se nám trošku 

představit? Kde jste se narodil a jak dlouho už působíte v Boskovicích? 

Narodil jsem se ve Svitavách v porodnici – alespoň mě to říkají a 

mám to v rodném listu tak tomu věřím. V Boskovicích působím prakticky 

přesně dvanáct roků a dva měsíce. 

 

Co vlastně obnáší funkce děkana? V čem se vaše práce liší třeba od práce 

našeho pana faráře? 

Církevní právo říká, že biskup je vlastním pastýřem ve své diecézi, 

pro jednotlivá děkanství také děkan. Prakticky by toto právní ustanovení 

mělo vyznít něco jako otec v děkanství. V té jakési manažerské rovině je to 

koordinace a zaštítěné společné pastorace v děkanátu. 

 

Pořádá děkanství nějaká setkání nebo poutě, kde se mohou setkávat lidé 

z jednotlivých farností? 

Prakticky každý rok něco takového konáme. Většinou se jedná akci 

zaměřenou na konkrétní skupinu lidí. Např. setkání mládeže, starších 

školních dětí či před časem společná pouť na Velehrad. 

 

Líbí se Vám Boskovice jako město?  

Ano. 

 

Někteří z farníků si vás pamatují z katechetického kurzu v Brně. Jak 

vzpomínáte na tuto práci? 

Pět let jsem měl na starosti katechetické centrum a tedy i kurz. Na 

samotném kurzu jsem vyučoval podstatně déle. Byla pro mně zajímavá 

zkušenost. Hlavně se jednalo o práci s těmi, kteří mají zájem sloužit 

v církvi. 

 

Jak jste trávil prázdniny jako dítě? Těšil jste se někdy po prázdninách do 

školy? 

Pocházím z malé vesnice, takže prázdniny byly na seně, na poli a 

v lese. Jinak samozřejmě byly super. A škola? Ta byla úhlavním 

nepřítelem číslo jedna. 
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Čím jste chtěl být, když jste byl malý? Hrál jste si někdy na „pana faráře“ 

či dokonce na „pana děkana“? 

Nepamatuji si, že bych si někdy hrál na kněze. A vlastně jsem ani 

knězem být nechtěl. Spíše jsem chtěl být stolařem (jako váš pan farář). 

 

Co Vám pomáhá udržovat si dobrou náladu? Máte nějaký trik, jak si 

zkaženou náladu spravit? 

A víte, že ani nevím.  

 

V naší farnosti se mládež z kostela vytrácí. Jak je to v Boskovicích? 

Funguje tam nějaké mládežnické společenství? 

Nemyslím si, že by se mládež z kostela přímo vytrácela, ale 

s mládežnickým společenstvím je to bída. Je to asi dáno tím, že 

společenství přináší viditelné plody až po nějakém čase. A dnes je člověk 

zvyklý mít věci hned. A to ve spolču nejde. Proto je často nezajímavé. 

 

Myslíte si, že mladí lidé jsou dnes jiní než před deseti, dvaceti lety? 

Souhlasíte s tím, že mládež je víc zkažená a že už Boha vůbec nehledá? 

Nemyslím si. Spíše bych citoval jednoho dobrého kněze, který 

říká, že dnešní mládež je stejně dobrá, ale má více nástrah. 

 

Na konci září budete pořádat v Boskovicích farní den. Na co byste naše 

farníky pozval? 

Takovou krásu nelze popsat. Přijďte a uvidíte! 

 

 

 

 

A teď jedna otázka pro vedoucí z farních 
táborů: jak vzpomínáte na letošní tábor? 
 

 
Edita Šustrová, farní tábor ve Vysočanech 

Tábor se mi líbil. Program byl hodně nabitý: aquapark 

v Prostějově, procházka na Holštejn, opékání párků, špagetová bitva, 

tvořivé dílny, soutěže.  Zkrátka tento tábor byl, jak má být, ani chvilku 

jsme se nezastavili a byla legrace. Už se těším na další rok. 
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Petra Krejčí, farní tábor ve Vysočanech 

Na táboře si mi líbilo a s úsměvem na něj vzpomínám. Oživil ho 

pobyt dvou zvířátek, o které se děti mohli starat - Můj africký šnek Čiko od 

nás ze školky) a Lojzovo morče Zora. Bylo hodně malých dětí, ale ty starší 

se o ně hezky staraly a pomáhaly jim. Tábor byl zakončen hledáním 

pokladu a táborovou párty, na které bylo bohaté občerstvení, svítící 

náramky a proběhlo vzájemné malování na obličej. Letošní tábor hodnotím 

jako vydařený týden plný zážitků a zábavy. 

 

Martina Šmídová, farní tábor ve Vysočanech 

Moc se líbil výlet do ekologického centra Iris a zároveň byla super 

i hvězdárna, kde nám ukázali parádní pokusy, přírodní úkazy a mohli jsme 

pozorovat Slunce. 

  

Alois Kolář ml., farní tábor ve Vysočanech 

Letošní tábor se mohl zdát tak blízko, jen Vysočany, řeknete si. 

Ale přece to bylo tak daleko, úplně jiné prostředí, povaha lidí, ulice plné 

místních dětí. Nezapomenu na výrok jednoho z našich dětí, které první den 

tábora pozorovaly okolní ulice: „Hele, oni tady asi nemají internet, že jsou 

všichni venku, ne?:-)“ Samozřejmě tábor začal stylově, asi hodinu po  

příjezdu dětí se stal první úraz na houpačce na přilehlém hřišti, ale to byl 

naštěstí také poslední úraz z celého tábora. Co mě na táboře pozitivně  

potěšilo, byla souhra dětí. Starší pomáhaly mladším, mladší zase 

respektovaly starší, a ani nevznikaly žádné vyčleněné skupinky. Byl tu 

prostě každý s každým kamarád. Oproti minulým letům mě překvapila i 

snaha dětí zapojit se do příprav programu, úklidu a organizaci. I ti nejmenší 

se snažili sami od sebe udržovat pořádek ve vlastních věcech, pokojích i 

společných prostorách. Když děti přijdou v poledním klidu s tím, že umyjí 

podlahu na chodbě a umyvadla, nebo odnesou plasty do kontejneru, 

překvapí Vás to :) Mimo to zajímavý program, hvězdárna, aquapark, 

ekocentrum, průzkum jeskyně, špagetová bitva nebo hra, při které některé 

skupinky mimo jiné dostaly pozlacený pamětní talíř, plnou šperkovnici, 

nebo přijeli na kole, to vše dělalo na táboře ve Vysočanech tak nějak 

výjimečnou atmosféru. 

 

Věra Zapletalová, minitábor na faře v Protivanově  

Na táboře se mi nejvíce líbilo, že děti z Rusalky dokázaly udělat 

Rusku a taky když našli poklad. Vždycky mě potěší, když vidím radost v 

dětských očích. 
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Iveta Vybíhalová, minitábor na faře v Protivanově  

Vzpomínek a zážitků na letošní příměstský tábor je opravdu hodně. 

Každý den, co jsme spolu trávili všichni společně čas, byl zpestřen nějakou 

výjimečnou událostí/vzpomínkou. A jako jednu z největších vzpomínek si 

z tábora odnáším všelijaké hlášky dětí, které za ten týden padly. Děti mě 

prostě rozesmály za každé situace, i když to vůbec neměly v plánu.  

Na výletě na boskovickém hradě jsme mávali na dva pány. Oni nám 

zamávali a jeden chlapeček mi oznámil s neskutečně vážným až dokonce 

vyděšeným pohledem: ,,Oni tě milujou!!!“ 

 

Lucie Lachmanová, minitábor na faře v Protivanově 

Nejvíc se mi líbilo, když na faru přišel pohádkový dědeček a 

přinesl nám nápovědu k pokladu. 

 

Jana Veselá, minitábor na faře v Protivanově 

Nejlepší samozřejmě bylo, když jsme našli poklad! A děti volaly: 

„Jsme boháči! Jsme boháči“! 

A ještě jedna vzpomínka - když jsme začínali před lety pořádat 

farní tábory, měli jsme takovou kultovní hru – říkalo se jí „čepkovaná“ 

nebo taky „pašování“ – která nesměla chybět žádný rok. Byla to 

nejoblíbenější hra všech táborníků. Potěšilo mě, že i nejmladší tábornická 

generace si tuhle hru hned zamilovala. A nevěřte tomu, že děti chtějí jen 

sedět u počítače! 
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o. Zdeněk Fučík 

S radostí jsem se zúčastnil obou akcí. Na farním táboře jsem ale 

nemohl být tak dlouho, jako v minulých letech, ale přesto jsem byl 

obohacen o mnohé úžasné zážitky. Možná tím největším a podstatným byl 

ten, že děti (a letos bylo hodně nových) poznali svého faráře taky jinak, než 

jenom od oltáře. Takže jsme se malince zlobili, hráli si spolu, obědvali, … 

Občas po obědě, když únava přerostla určitou mez, tak jsme i spolu 

odpočívali. Impulsem k tomu byla věta jedné holčičky: „Farářu, a budeš 

s náma i spat?“ A s minitáborem, já jsem říkal mimitábor - protože tam 

bylo mnoho „prťavců“ jsem chodil po obědě spát pravidelně. Párkrát se i 

stalo, že děti udělali vedle sebe tolik místa, že jsem si mohl vybrat, kde 

vlastně na chvilku složím své kosti. Za obě dvě akce jsem rád, moc za ně 

děkuju a doufám, že i příští rok budou mít své pokračování.  

 

Děkuji za odpovědi!  JaV 
 

 
 
 
Svátost manželství v otázkách a odpovědích 

 

 
Čím vzniká manželství (jakými kanonickými úkony a ve kterém okamžiku 

vznikne)? 

Vytváří ho právní souhlas mezi způsobilými osobami podle kánonu 

1057 CIC. Manželský slib však zahrnuje i manželský život, podobně jako 

lítost nad hříchy závazek jejich vyznání ve svátosti smíření. Není možné 

uzavírat sňatek a nikdy nežít jako manželé (minimálně od roku 1564). 

Tridentský koncil přesně stanovil právní požadavky: manželský slib 

vyslovený před farářem a dvěma svědky. (Ve východních církvích je 

nezbytné i požehnání kněze.) Skutečnost manželství před vzájemným 

stykem potvrzuje výše citovaný kánon; soužití bez něj by bylo 

nenaplněným manželstvím. 

 

Co je hlavním důvodem tělesné čistoty v předmanželském životě?  
Nauka církve o předmanželské čistotě není vymyšlená, ale opírá se 

především o biblické svědectví.  
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První ze základních cílů lidské sexuality je plození potomstva. Proto musí 

být lidská láska otevřená pro děti v tom smyslu, že pokud se narodí, budou 

mít domov a rodinu. Toto chybí u mimomanželského styku, kdy je dítě v 

podstatě „nežádoucím produktem“. Oddělit od sebe manželskou lásku a 

plodnost svědčí o nedostatečném pohledu na sexualitu. 

Druhý základní neoddělitelný cíl sexuality je výraz vzájemné lásky 

mezi partnery, protože je projevem naprostého odevzdání. Ovšem to nelze 

udělat bezhlavě, ale musí mu předcházet velmi zodpovědná úvaha: „Jsi tou 

osobou, kterou si přeji za otce nebo matku svého možného dítěte? Jsi tím, 

se kterým bych chtěl/a být do konce života?“ Čili jde v podstatě o 

rozhodnutí vyjádřené manželským slibem. Že je láska výlučným vztahem 

mezi jedním mužem a jednou ženou je naprosto zřejmé, včetně potřeby 

věrnosti.  

Třetí argument se zakládá na to, že muž a žena potřebují ke šťastné 

tělesné lásce i dostatečný prostor a čas. Manželství jim tento požadavek 

může umožnit. 

 

Jak se dívá církev na současný běžný jev, že spolu snoubenci žijí ještě 

před svatbou? 

Rozhodně to nelze považovat za správné jednání. Mladí lidé často 

argumentují tím, že to není nic špatného, protože se mají rádi. Nechci 

používat otřepaných příkladů, že čokoláda je také dobrá, ale její 

konzumace bez pravidel nebo bez míry může člověku přivodit nepříjemné 

rozčarování. Proto Boží zjevení mluví i o pravidlech intimního života 

člověka - vždyť je to pro jeho dobro, pokud je člověk nemíní poslouchat, 

pak se nemůže divit tomu, že se dostane do nezáviděníhodné situace. 

Společný život se musí budovat na jiných hodnotách než je tělesná 

fascinace partnerem. Ta poměrně brzo vyprchá a teprve pak začíná 

skutečný život. 

 

Je možný sňatek mezi katolíkem a nevěřícím? 

Nevěřící musí splnit určité podmínky: nesmí věřícímu zabraňovat 

ve víře, musí slíbit, že děti budou vychovávány ve víře, a pak ještě musí 

místní biskup dát k manželství souhlas. Jak je to s biskupským souhlasem? 

Podle kánonu č. 1086 Kodexu církevního práva nikdo nesmí bez souhlasu 

svého biskupa oddat takový pár. Biskup je pak ve svém rozhodnutí zcela 

svobodný a jistě věříme, že také veden Duchem Svatým. Jsou-li splněny 

zmíněné podmínky, biskup dává oddávajícímu souhlas vždy.  
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Je možné církevní svazek rozvést? 

Pojem „rozvod“ ve smyslu občanského práva v kanonickém právu 

neexistuje. To, co je v občanském právu nazýváno „rozvod“, v kanonickém 

právu znamená vlastně odluku manželů za trvání manželského svazku. 

Znamená to, že církevní autorita bere na vědomí a souhlasí s tím, že 

manželé spolu nebydlí, nevedou společnou domácnost, avšak v tomto 

případě manželské pouto trvá. Dekret s dovolením nezachovávat 

manželské soužití vydává přednostně místní ordinář. 

 

Co když se manželství zcela rozpadne a muž nebo žena chtějí uzavřít nové 

církevní manželství? 

Manželé mohou požádat o přezkoumání, zda manželství bylo 

uzavřeno platně, tedy jestli vůbec vzniklo. Z pohledu kanonického práva 

manželství nemusí vzniknout ze třech důvodů. Prvním je vada 

manželského souhlasu. To znamená, že manželský souhlas alespoň u 

jednoho ze snoubenců je neúplný, neobsahuje všechno, co by obsahovat 

měl. Příkladem je třeba situace, kdy někdo získá souhlas k manželství od 

svého partnera podvodem či pod nátlakem. Takový manželský slib není 

svobodný. Také pokud někdo uzavírá manželství s tím, že pokud jim to 

nebude klapat, rozvede se nebo s tím, že nechce mít děti, uzavírá 

manželství neplatně, protože vlastně nechce manželství, ale jeho 

„osekanou“ podobu. 

Dalším důvodem, který neumožní uzavřít platné manželství, jsou 

tzv. manželské překážky – to jsou skutečnosti, kvůli nimž konkrétní člověk 

nemůže uzavřít manželství buď vůbec, nebo s konkrétní osobou. Například 

kněz či řeholník nemůže uzavřít manželství, stejně jako sourozenci mezi 

sebou. Překážkou k uzavření manželství je také nedostatečný věk, 

impotence atd.  

Třetím důvodem, který působí neplatnost manželství, je tzv. vada 

formy uzavření manželství. Jak už bylo řečeno výše, katolíci mají 

povinnost uzavřít manželství před osobou, která má podle církevních 

předpisů právo asistovat při uzavření manželství. Uzavření manželství 

musí být přítomni dva svědkové. Kromě toho ale katolická církev uznává 

tzv. mimořádnou formu uzavření manželství, když není možné toto splnit v 

nebezpečí smrti či kvůli jiné závažné nesnázi. Například v době 

komunismu v Sovětském svazu nebylo možné najít kněze nebo to bylo 

možné jen za cenu velkého nebezpečí. V takovém případě je manželství 

uzavřeno platně i jen před dvěma svědky, protože přítomnost církví 

pověřeného oddávajícího nebyla možná. 
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 Proč se lidé obrací na církevní soud s tím, že své manželství považují za 

neplatné? 

 Je to v situaci, kdy se jejich manželství rozpadne a jeden z 

 partnerů nebo oba chtějí uzavřít nové manželství a chtějí přijímat svátosti 

– k tomu je zapotřebí, aby nové manželství bylo platné. Obracejí se na nás 

také ženy, jimž se rozpadlo manželství, a ony chtějí mít svou situaci 

vyřešenou vnitřně, nechtějí se cítit vázány na bývalého muže, i když nové 

manželství uzavřít nechtějí. 

Zhruba dvě třetiny manželství, které církevní soud posuzuje, jsou 

prohlášeny za neplatné. Tito lidé přicházejí s  nezvratnými důkazy. 

  

Co je takový důkaz, jak může vypadat? 

Jsou to výpovědi obou manželů, svědků, případně dokumenty a 

listiny. Velmi časté jsou případy, kdy jedna ze stran vyloučila 

nerozlučitelnost manželství. Vezmou se s tím, že když to nebude fungovat, 

rozejdou se. Nebo nechtějí děti, případně nebrali vážně manželský slib. To 

se obvykle dokazuje z výpovědí svědků, neboť se s tím obvykle ještě před 

manželstvím někomu svěřili. 

Často se dokládá neschopnost uzavření manželství například kvůli 

psychické poruše, nemoci, která přímo brání postiženému plnit normální 

povinnosti manžela a rodiče. Zde se vyžaduje posudek lékaře, jestli 

opravdu tou nemocí trpí, kdy a jak vznikla, jak je vážná, jak ovlivňuje 

dotyčného jednání, myšlení. Nemoc totiž musí existovat už před uzavřením 

manželství – daný člověk musel být kvůli této nemoci předem neschopen 

žít v manželství. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpracováno s pomocí www.katolik.cz  a www.katyd.cz       JaV 

 

http://www.katolik.cz/
http://www.katyd.cz/
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Usměvánek 
 

Začala nám škola a tak pár bonmotů z náboženství 

V jedné z hodin rozdávám dětem obrázky s papežem. U toho 

si zopakováváme, jméno papeže, … Také se ptám na národnost. 

Jeden hoch mně odpovídá: není romské národnosti? 

 

S třeťáky při doplňování růžencových tajemství 

- kterého jsi Panno v krámě obětovala 

 

V druhé třídě: 

Ptá se mně jedno dítě: „Pane faráři, jaké to je být 

nesmrtelný?“ Odpověď jednoho chlapce: „Hustý“. 

 

Před nedělní mši svatou v sakristii říkám klukům 

ministrantům, že dneska budu v ohláškách říkat, kdo chodí do 

náboženství a kdo ne. A jeden ministrant mně říká: „Ale naši tady 

stejně nejsou.“ 

 

Jednou mně ve škole pan ředitel říkal: „Probírali jsme Velkou 

Moravu a já jsem potom děckám dal prověrku. Jedna z otázek byla: 

Kdo to byl Konstantin a Metoděj? Odpověď: dva borci v hábitech.“ 

 

V jedné hodině náboženství říkám dětem, ať si sesednou 

kolem mě, že jim přečtu něco z obrázkové Bible a že tam jsou 

v ilustracích nádherné obrázky. Povídali jsme si o Duchu svatém. 

Jeden třeťáček po chvilce říká: „Pane faráři, vy máte na hlavě 

kolečko“. Říkám: „Peťo, už to začíná. To je svatozář. A tuto svatozář 

bychom měli mít všichni“, povídám mu. Pán Bůh totiž chce, abysme 

žili poctivě a pěkně. A když ji budeme mít, tak budeme dělat radost 

Pánu Bohu a všem lidem kolem sebe. A všem nám bude moc dobře“. 
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