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  Říjen 2011          Ú v o d n í  s l o v o   o. K a m i l a      Vagónek 
 

 

Milí mladí! 
 
Hurá a je tu škola! 
 

Možná tento nápis ve vás evokuje „odstřel 

Kamila“. Na začátku prázdnin, jsem psal: 
„Hurá, jsou tu prázdniny!“ Těšit se na 
prázdniny a netěšit se na školu mi přijde 
sobecké. Všechno má své. Všichni 
potřebujeme čas k odpočinku, ale také čas, 
kdy studujeme, poznáváme a posouváme 
se životem. Za školu vděčíme Marii Terezii, 
která zavedla povinnou školní docházku. 
Můj dědeček vystudoval základní školu a 

šel pracovat 
na statek. 
Dnes směřuje 
více než 50% 
mladých lidáí 

na vysokou školu. Je 
to dobře, že vzdělanost roste. 
Nezapomínejme však také na to, kdo máte 
dary na poctivé řemeslo, běžte studovat 
řemeslo. Stejně jako potřebujeme kněze, 
potřebujeme kolem sebe dobré stolaře, 
tesaře, zedníky, elektrikáře apod. Ne 
všichni musí být vysokoškoláci. Stává se 
často, že dobrý řemeslník je dobře 
zaplacen.  
     Co chci tímto úvodem říci? Ať jsi na nové 
škole či pokračuješ ve studiu ve vyšším 
ročníku, dělej vše rád a s poctivostí. 
Vzpomínám, když jsme pravidelně před 
školou navštěvovali a prožívali ranní mši 
svatou…nebylo nám zatěžko vstát z postele 
v 5.30 hod a jet na mši svatou. Každý takto 
začatý den byl mocně požehnaný. Jinak se 
učilo, žilo s Pánem a svědčilo o něm. Vždyť 
Jej měl člověk v srdci. Vždy si říkal: „Ježíši, 

ty jsi se mnou, prosím, dej mi vhodná slova 

při zkoušce, při hovorech o víře apod“. 

V dospívání tyto otázky přicházejí na jazyk. 
Také jsem nebyl ve všem kovaný, ale Ježíš 
dotahoval a žehnal. 
     A co říci na závěr? Zkus to a 
uvidíš…funguje to!  
 
     Díky vám všem, kteří jste jakýmkoliv 
způsobem sloužili o prázdninách - ve 
farnostech, táborech, na Středisku či v 
Madridu. Víra bez skutků je mrtvá. 
Potřebujeme my sami i ostatní zakoušet 
sdílení víry ve svých skupinách. Když víra 
neroste, tak člověk krní. Na co tě můžeme 
pozvat na DSM? O víkendu 23.-24.9. na 
PoMadritské setkání (začínáme v pátek v 
19 hod., končíme v sobotu v 18 hod.), dále 
se nám rozjede Kurz animátorů I. – je ještě 
pár volným míst, pokud si ještě nejsi jistý, 
vybízím Tě - neboj, stojí to opravdu za to. 
Začátkem října Tě zveme na Noční bdění 
s Marií v děkanátě Krnov, a to v pátek 7.9. 
přímo v Krnově(kostel sv.Martina) a okolí, 
více na plakátku. Na konci října zveme 
všechny středoškoláky na Podzimní 
prázdniny (26.-28.10.) a po nich 
všechny mladé, kteří chtějí 
zdokonalit svou kreativitu, na 
Tvořivý víkend (28.-30.10.). 
 
     Milí mlaďoši, přeji vám, ať 
vás škola neubíjí. 
Choďte tam rádi a vězte, 
že rostete v poznání, 
ale také, že s kamarády 
tvoříte pěkné společenství.  
 
K tomu vám žehná a milost vyprošuje 

 

+ o.Kamilos 
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!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VE!!! SCHOLA NA VEČČČČERERERERU MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!U MLADÝCH !!!    
Hledáme scholu, která by doprovodila mši sv. v rámci Večera mladých! Pomozte nám 
vytvořit příjemné prostředí pro nemocné, starší…kteří mohou prožít mši sv. pouze 
díky TV. Mše sv. probíhá vždy v kapli ostravského biskupství od 18h a je živě 
přenášená TV Noe…takže mimo službu a duchovní načerpání je to malinká příležitost 
ke „zviditelnění“ ☺ Schola = skupina mladých odvážných hudebníků a zpěváků. 
Pokud máte zájem, přihlaste se na dcm@doo.cz! Součástí služby je doprovod 
zpěvem a hrou na hudební nástroje po čas celé mše sv., zpěv žalmu a ordinária. 

    

 

   

PPPPŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ KŘIJEĎ K    NÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKONÁM NA STŘEDISKO    
Zveme mladé lidi, kteří by rádi strávili své volné chvíle v prostředí společenství 
mladých dobrovolníků (týmáků) na Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi  
nad Ondřejnicí, 20 km od Ostravy…autobusy zde jezdí každou chvilku ☺  
Pokud chceš vyjet se svým spolčem, mladými kamarády, s biřmovanci… Nabízíme 
střechu nad hlavou, hřiště, sportovní+hudební výbavu, milé slovo, teplo domova 
…o volném weekendu, o prázdninách, přes týden. 
V případě zájmu volejte na tel: 558 669 413 nebo 731 625 718, případně napiš 
mail na: stara.ves@razdva.cz. Těšíme se na vás! 
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LLLL    iiii    tttt    uuuu    rrrr    gggg    iiii    cccc    kkkk    ýýýý            kkkk    aaaa    llll    eeee    nnnn    dddd    áááá    řřřř 

 

ŘÍJEN 2011 
 

01.10.2011 1. čtení: Bar 4,5-12.27-29 Žalm: Žl 69 Evangelium: Lk 10,17-24 
02.10.2011  1. čtení: Iz 5,1-7 Žalm: Žl 80(79) 2. čteni: Flp 4,6-9  
                                  Evangelium: Mt 21,33-43 
03.10.2011 1. čtení: Jon 1,1-2,1.11 Žalm: Jon 2 Evangelium: Lk 10,25-37 
04.10.2011 1. čtení: Jon 3,1-10 Žalm: Žl 130 Evangelium: Lk 10,38-42 
05.10.2011 1. čtení: Jon 4,1-11 Žalm: Žl 86 Evangelium: Lk 11,1-4 
06.10.2011 1. čtení: Mal 3,13-20a Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 11,5-13 
07.10.2011 1. čtení: Jl 1,13-15;2,1-2 Žalm: Zl 9 Evangelium: Lk 11,15-26 
08.10.2011 1. čtení: Jl 4,12-21 Žalm: Zl 97 Evangelium: Lk 11,27-28 
09.10.2011 1. čtení: Iz 25,6-l0a Žalm: Zl 23(22) 2. čteni: Flp 4,12-14.19-20  
                                  Evangelium: Mt 22,1-14 
10.10.2011 1. čtení: Rim 1,1-7 Žalm: Zl 98 Evangelium: Lk 11,29-32 
11.10. 2011 1. čtení: Rim 1,16-25 Žalm: Zl 19 Evangelium: Lk 11,37-41 
12.10.2011 1. čtení: Rim 2,1-11 Žalm: Zl 62 Evangelium: Lk 11,42-46 
13.10.2011 1. čtení: Rim 3,21-30a Žalm: Zl 130 Evangelium: Lk 11,47-54 
14.10.2011 1. čtení: Rim 4,1-8 Žalm: Zl 32 Evangelium: Lk 12,1-7 
15.10.2011 1. čtení: Rim 4,13.16-18 Žalm: Zl 105 Evangelium: Lk 12,8-12 
16.10.2011 1. čtení: Iz 45,1.4-6 Žalm: Zl 96(95) 2. čteni: 1Sol 1,1-5b  
                                  Evangelium: Mt 22,15-21 
17.10.2011 1. čtení: Rim 4,20-25 Žalm: Lk 1 Evangelium: Lk 12,13-21 
18.10.2011  1. čtení: 2Tim 4,9-17b Žalm: Zl 145(144) Evangelium: Lk 10,1-9 
19.10.2011  1. čtení: Rim 6,12-18 Žalm: Zl 124 Evangelium: Lk 12,39-48 
20.10.2011  1. čtení: Rim 6,19-23 Žalm: Zl 1 Evangelium: Lk 12,49-53 
21.10.2011  1. čtení: Rim 7,18-25a Žalm: Zl 119 Evangelium: Lk 12,54-59                                                    
22.10.2011  1. čtení: Rim 8,1-11 Žalm: Zl 24 Evangelium: Lk 13,1-9 
23.10.2011  1. čtení: Ex 22,20-26 Žalm: Zl 18(17) 2. čteni: 1Sol 1,5c-10  
                                  Evangelium: Mt 22,34-40 
24.10.2011 1. čtení: Rim 8,12-17 Žalm: 68 Evangelium: Lk 13,10-17 
25.10.2011  1. čtení: Rim 8,18-25 Žalm: Zl 126 Evangelium: Lk 13,18-21 
26.10.2011  1. čtení: Rim 8,26-30 Žalm: Zl 13 Evangelium: Lk 13,22-30 
27.10.2011 1. čtení: Rim 8,31b-39 Žalm: Zl 109 Evangelium: Lk 13,31-35 
28.10.2011  1. čtení: Ef 2,19-22 Žalm: Zl 19(18) Evangelium: Lk 6,12-19 
29.10.2011  1. čtení: Rim 11,1-2a.11-12.25-29 Žalm:Zl 94 Evangelium: Lk 14,1.7-11 
30.10.2011  1. čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10 Žalm: Zl 131(130) 2. čteni: 1Sol 2,7b-9.13  
                                  Evangelium: Mt 23,1-12 
31.10.2011  1. čtení: Rim 11,29-36 Žalm: Zl 69 Evangelium: Lk 14,12-14 
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  Říjen 2011 P r o ž i l i   j s m e . . .     Vagónek 
 

  

DDDDĚKUJĚKUJĚKUJĚKUJ!!!!    VÍTEJVÍTEJVÍTEJVÍTEJ!!!!    VZPOMÍNEJVZPOMÍNEJVZPOMÍNEJVZPOMÍNEJ!!!!    
 

  

 

  

as. „Rozlučka“ 
 

Prázdninový čas se nachýlil. Je tu poslední 
srpnová sobota a s ní již tradiční akce  
na Diecézním Středuisku Mládeže ve Staré 
Vsi nad Ondřejnicí „nově“ zvaná: Děkuj! 

Vítej! Vzpomínej! Starší znají tuto akci pod 
názvem „Rozlučka“.  
     Jde o odpolední akci, při níž se děkuje  
za prázdniny, za odcházející týmáky; vítá 
nový školní rok a nové týmáky a prosí  
o požehnání pro ně; a vzpomíná na vše 
možné, co se prožilo o prázdninách. Při této 
příležitosti se sejde nějakých 80 lidiček  
a společně prožijí fajn odpoledne, příp.  
i večer. Tentokráte nám přálo také 
počasí…sluníčko krásně hřálo a „snědilo“ 
nás.  
     Program započal mší sv. ve 14.30 hod. 
Hlavním celebrantem byl o.Klemo Rečlo, 

nyní již 
kaplan 

farnosti 
Ostrava-
Zábřeh, 

jemuž 
pomáhali 
o.Kamilos 

(šéf Střediska a farář farnosti Stará Ves 
n/O.) a o.Michal Jadavan (novokněz a nový 
kaplan na Středisku). Mše sv. byla sloužena 
venku u ohniště s využitím nového 
kamenného oltáře, který před časem 
zhotovil sám hlavní celebrant, a doprovázela 
ji „minischolička“ – Kefa s ženou, švagrovou 
a Klárou z Rychaltic. Celá mše se nesla 
v mládežnickém duchu, ale přítomní byli 
také místní farníci. Milé slovo přinesl  
o. Kamil v homílii, kdy hovořil o tom,  jak být 

dobrým služebníkem a člověkem. Na závěr 
proběhlo 
oficiální 
přivítání 
nových 
týmáků – 
Soba(Daniel 
Sochora) a 
Lucky(Lucie 
Wzatková) a předání střediskových dresů 
končícími týmáky. Po mši jsme se přesunuli 
na palouček pod faru, kde stál dlouhý bílý 
altán.  Po krátké občerstvovací pauze, která 
byla zajištěna úžasnými buchtami místních 
farníků, dobrým pivem a párky, následoval 
program připravený speciálně pro loučící se 
týmáky – Honzu, Kaču a o.Klema.  
     Vašek s o.Michalem a Sobem připravili 
vskutku Cimmermanovskou podívanou  
a poslyšenou…nešlo se nesmáti ☺ Scénku  
a lá Cimmerman vystřídalo děkování, 
předávání dárků apod. Po té přišla v hod 
chvilka oddechu, něco k snědku a k doplnění 
tekutin. Málem bych zapomněl,  
v odpoledním programu nechyběla hra  
pro nás pro všechny. Po pauzičce si 
mikrofon převzali Kefa se Sobem a uvedli 
další aktivitku pro týmáky. Představovalo to 
něco jako známá hra „Milionář“, kde sice 
nešlo o milióny, ale napětí nechybělo. 
Nakonec si zmínění týmáci zkusili zahrát 
„hru“ na motivy televizního pořadu 
„Partička“. Po té následoval volný neřízený 
program. Někteří účastníci odjížděli domů, 
jiní se příjemně bavili venku či na faře. Bylo 
moc fajn setkat se s lidmi, které jsem 
dlouho neviděl… 

 Petr 
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SLOŽENÍ  STAROVESKÉHO  TEAMUSLOŽENÍ  STAROVESKÉHO  TEAMUSLOŽENÍ  STAROVESKÉHO  TEAMUSLOŽENÍ  STAROVESKÉHO  TEAMU 
 

 Zasloužile odsloužilivší 

 
Kateřina Bohatá as. KAČA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Ligocký as. HONZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o. Klement Rečlo as. KLEMO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alena Slatinská as. ALČA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nově příchozivší 
 

Lucie Wzatková as. LUCKA, SOŇA, SYLVA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniel Sochora as. SOB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o. Michal Jadavan as. … 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jana Vavrečková as. JANA 
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  Říjen 2011 15. výročí diecéze    Vagónek 
 

   
  

N A Š E   D I E C É ZN A Š E   D I E C É ZN A Š E   D I E C É ZN A Š E   D I E C É Z    E   SE   SE   SE   S    L A V ÍL A V ÍL A V ÍL A V Í 
 

15. let ostravsko-opavské diecéze 
  

Oslava 15. výročí 
Papež Jan Pavel II. založil dne 30. 5. 1996 novou 
ostravsko-opavskou diecézi. Patnácté výročí této 
události si připomeneme v neděli 16. 10. 2011  
v den slavnosti svaté Hedviky při mši svaté  
v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.  
V sobotu 15. 10. 2011 bude biskup František 
Václav Lobkowicz udělovat při mši svaté  
v katedrále ocenění za zásluhy pro diecézi 
nominovaným z jednotlivých děkanátů. Mše 
svatá začíná v 17.00 hodin. V neděli 16. 10. 2011 
bude u příležitosti oslav v kostele svatého 
Václava koncert s názvem "Ad Christefidelium 
Spirituali", který začíná v 16.00 hodin. 
 

Týden modliteb za diecézi 
Samotnému výročí diecéze bude předcházet  
ve dnech  9. – 16. 10. 2011 ve všech farnostech 
ostravsko-opavské diecéze Týden modliteb  

za diecézi.  
     Brožurka k týdnu modliteb za diecézi 
společně s modlitbou za diecézi a programem 
oslav výročí je ke stažení na diecézních 
webových stránkách www.doo.cz.  
 

Modlitba za diecézi 
 

Všemohoucí věčný Bože, 
přijmi naši modlitbu, kterou ti předkládáme  

za naši diecézi. Zdokonaluj v nás dílo, 
které bylo započato skrze Ježíše Krista 

a dovršuje se v Duchu Svatém. 
Ať v síle tvých darů stále více rosteme  

v lásce k Tobě i ve vzájemné jednotě, aby nám 

nic nebránilo v naplňování Tvé vůle. 
Přiváděj nás k hlubšímu vnitřnímu životu, 

zapal v nás apoštolskou horlivost, 
která by zahrnula všechny lidi bez rozdílu, 

neboť byli vykoupeni Krví Ježíše Krista.  
Znič v nás pýchu, obdař nás svou pokorou 

a velkorysou odvahou. 
Pomoz nám skrze Ducha Svatého 
uskutečňovat Tvé dílo ve světě, 

aby láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání 

byly patrné v našem životě a my tak 
s odhodláním až do krajnosti svědčili o Tobě, 

který žiješ a kraluješ na věky věků.  
Amen 
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B i b l i c kB i b l i c kB i b l i c kB i b l i c k    ý   i m p u l zý   i m p u l zý   i m p u l zý   i m p u l z 
 

Biblický impulz je ekumenický projekt, 
jehož cílem je seznámit věřící studenty, 
kteří se běžně potkávají ve školách,  
na fakultách, na kolejích, v menze,… aniž by 
o své víře věděli.  Zároveň je jeho cílem 
prohloubit jejich vztah k Bibli. Tento 
projekt bude probíhat na podzim 2011 
(říjen, listopad) a je pokračováním loňského 
prvního pilotního ročníku, díky němuž 
vzniklo několik nových společenství  
a poznalo se přes 400 studentů. 
     Biblický impulz tak tvoří vlnu malých akcí 
pořádaných samotnými studenty. Ty 
proběhnout na školách, fakultách a kolejích 
po celé republice a jejich realizace je  
na samotných vysokoškolácích. S pomocí 
webu biblickyimpulz.cz ji může snadno 
zorganizovat kdokoliv. K dispozici mu jsou 
jak tipy na program a náplň setkání,  
tak i osoby, na které se může obrátit 
v případě nějakých nejasností nebo obtíží. 
Akce mohou být různého druhu,  
od promítání filmů, přes rozjímání  
až po setkání u dobrého jídla.  

     Společnými jmenovateli všech však jsou 
vzájemné seznámení, poznávání Bible  
a modlitba. 
     Akce proběhnou napříč mnoha 
studentskými a mládežnickými 
organizacemi po celé České republice  
a měly by napomoci také ekumenickému 
sblížení věřících.  
     Obzvlášť v tomto roce klade Biblický 
impulz 2011 důraz na osobní setkání - 
„face to face“ jako podporu skutečných 
životů a vztahů v dnešní době virtuální 
reality a života tráveného online. Filozof 
Heidegger říká: "Moderní doba překonala 
každou vzdálenost, ale nevytvořila 
blízkost." A právě proto se Biblický impulz 
snaží podpořit mladé lidi na cestě 
k vzájemné blízkosti. 
 
     Jsi student, chceš se zapojit a pomoci 
rozsvítit prostor tvé školy, aby se nejen 
věřící studenti mezi sebou mohli poznat - 
podívej se na www.biblickyimpulz.cz  
nebo piš na info@biblickyimpulz.cz. 
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VZPOMÍNKY NA WYD V MADRIDU 
1.        Pevně se držte víry - Benedikt XVI. s mládeží v Madridu.  
Kniha bude obsahovat katecheze českých biskupů, promluvy papeže, dojmy účastníků, barevnou 
přílohu fotografií. Při objednání přes DCM či Sekci pro mládež ČBK je nabídnuta zvýhodněná cena  
95 Kč.  Kniha bude také k dispozici v prodejnách Paulínek za běžnou prodejní cenu.  
    
   2.        DVD s filmem ze setkání. Cena 50 Kč. 
    
Objednávky knihy a DVD zašlete nejpozději do 31.10.2011.   
K vyzvednutí a zasílání budou od 1.-30.11.2011. Odběr je osobně na konkrétním A/DCM či zasláním 
dobírkou. V  případě dobírky se připočítává cena poštovného. 
 
Kde a jak objednávat? Na tomto odkaze:  http://madrid.jdem.cz/  

 

   

 
 

30. září – 2. října             Stará Ves n/O. 
21. – 23. října                 Stará Ves n/O. 
 

První setkání mají mladí, kteří se rozhodli vzdělávat 
v práci s dětmi a mládeži, a také pomoci svým kněžím ve 
farnostech. Pokračuje také druhý rok kurzu, jehož 
frekventanti již absolvovali první rok.  
     Setkání se uskuteční první resp. čtvrtý říjnový víkend 
na faře ve Staré Vsi n/O. Začátek je vždy v 19h večeří. 

 

 
 

14. - 16. října         Stará Ves n/O. 
 

Rozbíhá se také Škola partnerství, kterou pořádá 
Centrum pro rodinu a soc. péči z Ostravy  
ve spolupráci s DSM ve Staré Vsi n/O.  
     Mladí od 16 let objeví, co vše se ještě skrývá  
ve vztahu mezi mužem a ženou. Všechny víkendy 
proběhnou na faře ve Staré Vsi. Začínat budou vždy 
společnou večeří v 19h. 

   

 
 

19. října                 Biskupství Ostrava 
 

Říjnový Večer mladých se bude konat jak jinak než v třetí  
středu v měsíci – říjnu, tedy 19. října. Začínáme klasicky 
mší sv. v 18h v kapli biskupství, která bude živě 
přenášena TV Noe. Program následuje v sále. Možnost 
rozhovoru s knězem. Mši sv. bude sloužit nový kaplan na 
DSM ve Staré Vsi Mgr. Michal Jadavan. 

 

 
 

26. – 28. října            Stará Ves n/O. 
 

Chvilku oddechu a načerpání sil můžeš u nás na 
Středisku během podzimních prázdnin.  Spolu si 
zasportujeme, zazpíváme, zahrajeme, poznáš nové 
kamarády. Domluv se se svými kamarády a 
přijeďte! Začínáme ve středu a končíme v pátek 
vždy ve 12h. Přihlaš se do 19.10. mailem na 
stara.ves@razdva.cz nebo tel. 558 669 413! 

   

 
 
 
 

!!! Máš-li zájem o nové vydání zpěvníku KOINONIA, neváhej nás kontaktovat!!!  dcm@doo.cz 
 

 

  

  

Přijeďte oživit svou kreativitu…možností bude spousta! 

Hlaste se do 20.10. mailem (stara.ves@razdva.cz)  

nebo telefonicky (558 669 413) na DSM!  
28. – 30. října Stará Ves n/O. 
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K   ZK   ZK   ZK   Z    A M A M A M A M Y Š L E N ÍY Š L E N ÍY Š L E N ÍY Š L E N Í    
 

  

 

 

                                                                                                                              

Slabost 
Bereme jako nevýhodu 

      

Maria - matka Boží - chválí mocného Boha, 
že shlédl na její nepatrnost 
a učinil jí veliké věci. 
Podobně se apoštol Pavel 
chlubil svou slabostí, aby 
na něm 
spočinula Boží 
moc (srov. 2 
Kor 12,9). 
     My se ale většinou svou slabostí 
nechlubíme a nepatrnost bereme ve 
společenské soutěži spíše jako nevýhodu. 
P. Marie-Eugène napsal: „Často vidíme jako 
překážku našeho duchovního růstu právě 
to, co je před Bohem naší největší 
devizou.“ 
     Z pohledu víry je totiž ohraničenost  
a slabost pro člověka velikým dobrem, 
poněvadž ho vyvádí z falešné 
soběstačnosti. A co víc, přitahuje Boží 
milosrdenství a Boží moc. Proto nás asi Boží 
nepřítel ponouká k tomu, abychom se 
snažili zařídit se tak, abychom 
nepotřebovali milosrdenství Boží ani lidské, 
abychom nebyli schopni pokorně svou 
chudobu a potřebnost přijmout. 
Maria nás učí vnímat svou nepatrnost. 

Boží vůle 
nemůže být nic jiného než Láska  

a Dobro 
 

Kdybychom si z biblické řečtiny přeložili 
Mariino „staň se“, znělo by doslovně: „Kéž 
se mi stane podle tvého slova!“ Nikoli tedy 
rezignace a strach, „co zase Pán Bůh 
vymyslí“... Boží vůle nemusí být vždy  
to nejlehčí, ale ani z principu to nejtěžší,  
jak si někdy představujeme. A v nejhlubší 
podstatě nemůže být Boží vůle nic jiného 
než láska a dobro, protože Bůh sám je 
Láska a Dobro nejvyšší. 
     Nevím proč, ale ještě jsem neviděl, že by 
si novomanželé dali na svatební oznámení 
nápis „Buď vůle 
tvá…“. Zato na 
smutečních 
oznámeních se 
objevuje „Buď vůle 
tvá“ často. Skoro 
by se vnucovala 
myšlenka, že Boží 
vůlí je většinou smrt člověka. Naštěstí jde 
většinou spíše o vyjádření naší 
odevzdanosti ve zkoušce než rezignace. 
 
Zpracováno podle knihy Vojtěcha Kodeta 

Učedníctví. 

 

(www.vira.cz) 
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☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Prvňáčci jsou poprvé ve škole a paní učitelka 
se ptá: „Děti, a kdopak ví, kolik je 1+2?“ 
Nikdo nic neříká. „Nemusíte se stydět 
přihlásit.“…„Opravdu nikdo neví?“ Přihlásí se 
malá holčička: „Já nevím, kolik je 1+2,  
ale vím, že je to určitě stejně jako 2+1, 
jelikož sčítání jest na tělese reálných čísel 
komutativní.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Přijde takhle zákazník do takového toho 
malého krámku na všechno a ptá se: 
„Prosím vás, máte doutníky?“ „Jistě, támhle 
v tom levém regálu.“ Zákazník se natáhl  
do regálu, vytáhl doutník a zapalovač, když 
na něj prodavač volá: „Pane, tady se nesmí 
kouřit.“ „Proč ne, když prodáváte 
doutníky?“ „Taky prodáváme toaletní 
papír!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Malý chlapec hrozně moc chtěl sto dolarů, 
modlil se usilovně dva týdny a nic. Tak se 
rozhodl, že napíše dopis Bohu. Když na poště 
třídili poštu, rozhodli se dopis s adresou Bůh, 
USA poslat prezidentu Clintonovi. Prezident 
jej přečetl a byl tak dojat, že nařídil,  
aby chlapcovi poslali pětidolarovku, že to 
pro něj bude hodně peněz. Chlapec byl 
opravdu potěšen a tak napsal děkovný 
dopis: „Milý Bože, děkuji ti za poslání peněz. 
Ale všiml jsem si, že z nějakého důvodu jsi to 
posílal přes Washington a ti troubové to jako 
obvykle nechutně zdanili.“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

„Proč mi vlastně nedovolíš sednout  
za volant, vždyť jsem už dost starý!“ ptá se 
mladík otce. „Ty ano, ale auto ještě ne!“ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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