
Listopad 2005 

Zpravodaj farností Říčany, Kostelec u Křížků, Mukařov, 

Velké Popovice, Popovičky a Jažlovice 

Umřu na asfaltu, nebo na posteli? 
 
Přede mnou tu cestu ale prošel Pán. A s ním se přece znám! 

V mém stáří mě Pán připravuje na můj odchod z tohoto světa. Co mám 
dělat, až přijde ten okamžik? Dost mi to vrtalo hlavou, až pak přišla 
záchrana z textů bohoslužby. Ve mši svaté se po modlitbě Otče náš 
modlíme: „Pomoz nám, ... ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a 
s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Pána Ježíše Krista.“  

A řekl jsem si: „To je ono!“ Člověka samozřejmě jímá hrůza. Viděl 
jsem mnoho umírání, a některá velmi bolestná. „Vydržel bych to?“ ptal 
jsem se. Pak jsem si ale uvědomil, že Bůh netvoří lidi v sériích, že každý 
z nás je jiný. A proto i každý z nás bude mít své vlastní umírání, s křížem 
na vlastní míru. Hlavní je uvědomit si, že nebudu sám. Přede mnou šel 
po té cestě Pán Ježíš, a s ním se přece znám. 

Nevím, kde umřu, zda na posteli, anebo někde na asfaltu. Ale 
ocitnu se tváří v tvář Kristu, který je Pravda a Láska. Stát před Pravdou, 
to může pálit, to bude očistec. Uvidím se takový, jaký jsem byl, bez 
masek, které jsem si samolibě nasazoval. Ale zároveň padnu do náručí 
neskonalé Lásky, do plnosti Života.  

(Podle Jaroslava Škarvady. Z knížky Svedl jsi mě, Hospodine,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství) 

 



Blahoslavený Hugo de Fosses 

první opat v Prémontré 

 Hugo se narodil pravděpodobně v roce 1093 ve 
Fosses v současné Belgii. O jeho dětství je známo 
velmi málo. Přidal se ke kanovnické kapitule ve 
Fosses, a nakonec nalezl uplatnění a cestu ve 
službách Burcharda, biskupa v Cambrai. Hugo byl 
přítomen, když se Burchard setkal s Norbertem ve 
Valenciennes roku 1119. Biskup s Hugem právě 
studovali, když vrátný oznámil, že u dveří je 
nějaký žebrák, který trvá na tom, že chce vidět 
biskupa. Biskup řekl vrátnému, aby muže přivedl. 
Když potulný žebrák Norbert vstoupil, Burchard 
na něj zíral s neskrývaným překvapením. V 
Hugově životě to byl zlom. Pouze podle úžasu 

svého biskupa se mohl dohadovat, jaká proměna se udála v Norbertově 
životě, a naléhal na Burcharda, aby mu řekl další podrobnosti. Když 
vyslechl Norbertův příběh, pocítil Hugo, že je povolán, aby se stal jeho 
druhem. O několik dní později ve Valenciennes Norbert onemocněl a 
Buchard určil Huga, aby ho až do uzdravení ošetřoval. Během svého 
zotavování mluvil často Norbert s Hugem o Božích věcech. Poučoval ho 
zvláště o ctnostech pokory, prostoty, poslušnosti, cudnosti a chudoby. 
Starý životopis Norberta vypravuje: „Norbert, který byl ve věcech Božích 
pokročilý, opakoval tato a podobná poučení Hugovi vícekrát denně a 
soustavně ho povzbuzoval.“ Hugo se stal prvním vytrvalým stoupencem 
v Norbertově práci a společenství. V roce 1121 za pomoci dalších druhů 
začali s prvním založením premonstrátského řádu v Prémontré v severní 
Francii. Počátkem činnosti založení ustanovil Norbert Huga převorem v 
Prémontré. V roce 1128 ho jmenoval opatem, svým nástupcem v 
Prémontré a prvním opatem mateřského opatství. Z pokory si Hugo 
nikdy nepřidával k jménu „opat“, ale „sluha Boží a Norbertův“. Obětoval 
sám sebe výstavbě silného společenství života v Prémontré, které se 
stalo vzorem pro další domy řádu. Svolával každoročně generální 
kapitulu do Prémontré, a také řídil přípravu prvního uspořádání 
řádových zvyklostí a liturgických úkonů. Hugo zemřel v roce 1164, když 
byl 36 let opatem v Prémontré. Je zobrazován v šatu opata, jak drží 
knihu pravidel, kterými se klášter v Prémontré řídil v počátcích svého 
života. Svátek slaví 10. února. 

 
 



Kalendář na listopad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úterý  01. 11. 09:00 Slavnost Všech svatých 
    18:00 Říčany     mše sv. 
    18:30  Velké Popovice    mše sv. 
    17:15  Kostelec u Křížků   mše sv. 
Středa 02. 11. 09:00 Památka všech věrných zemřelých 
    18:00 Říčany     mše sv. 
    17:15  Kostelec u Křížků   mše sv. 
    18:30  Velké Popovice    mše sv. 
    13:30  Říčany – pobožnost na hřbitově 
Neděle 6.11.    Při všech mších svatých bude sbírka 

 na arcidiecézní charitu 
    09:00 Říčany – pontifikální mše sv. s otcem 

kardinálem Miloslavem Vlkem 
Středa 9.11.    Svátek posvěcení Lateránské baziliky 
    18:00 Říčany     mše sv. 
Neděle 13.11.    Při všech mších sv. bude sbírka 

„Den Bible“ 
    10:15  Kostelec u Křížků – poutní mše sv. 
    13:00  Lipany – poutní mše sv. 
Pondělí 14.11.  20:30 Setkání manželů u Thűmmelů 
Úterý           15.11.           17 :00         Hudební podvečer na faře 
Neděle        20.11.    Po mši sv. bude na faře v Kostelci u 

Křížků posezení a občerstvení u 
příležitosti svátku sv. Martina 

Sobota 26.11.    Po večerní mši sv. bude v kostele  
v Říčanech  modlitební setkání se 
zpěvy Taizé na téma „Přijď Pane!“ 

Neděle 27.11.    První neděle adventní – začátek  
církevního roku 

Středa        30.11.  09:00 Svátek sv. Ondřeje                      mše.sv. 
    18:00 Říčany     mše sv. 
    17:15  Kostelec u Křížků   mše sv. 
    18:30  Velké Popovice    mše sv. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  
Středa 14:30 – 16:00 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 
Čtvrtek 16:30 – 18:00 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
Pátek 18:00 
Kromě prvního pátku 
v měsíci budou dětské mše 
- kostel Říčany 

PPrrooggrraamm  pprroo  mmllááddeežž  

Středa 18:00 – 19:00 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
Čtvrtek 19:00 – 20:00 
Náboženství pro mládež 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
Pátek 21:00 – 22:00 
Farní sportování 
- sokolovna Říčany 
 
Pátek 19:00 
Setkání mládeže 
- fara  v Říčanech  

(3. v měsíci) 
 
Sobota 10:00 
Setkání katechumenů 
- fara v Říčanech 
 
Neděle 16:00 – 18:00 
Setkání mládeže 
- fara v Říčanech 

PPrraavviiddeellnnéé  bboohhoosslluužžbbyy  aa  

ppaassttoorraaccee  vv  nnaaššiicchh  

ffaarrnnoosstteecchh  

Pondělí  
15:00 Říčany DPS  – mše sv. 

Úterý 
  9:00 Říčany   – mše sv. 

14:30  Říčany DD  – mše sv. 

(2. a 4. týden v měsíci) 

Středa 
18:00 Říčany   – mše sv. 

Čtvrtek 
 9:00  Říčany   – mše sv. 

Pátek 
18:00 Říčany   – mše sv. 

Sobota 
14:30  Popovičky*  – mše sv. 
16:00 Kamenice*  – mše sv. 
18:00 Říčany*   – mše sv. 

Neděle 
  8:30 Velké Popovice – mše sv. 
  9:00 Říčany, Mukařov – mše sv. 

10:15  Kostelec u Křížků – mše sv. 
11:30  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:30  Otice   – mše sv. 

(1. neděle v měsíci) 

13:00  Lipany   – mše sv. 
13:00  Tehov   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 
14:30  Všestary   – mše sv. 

(2. neděle v měsíci) 
15:00  Kunice   – mše sv. 

(3. neděle v měsíci) 
 



 

 
Boží Tvář 

 
Často jsem se zamýšlel nad tím, proč je láska lidí tak silná a 

intenzivní. Odpověď jsem našel na prvních stránkách Bible. „Bůh stvořil 
člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil..“ ( Gn 1, 27 ). 

Pokud je mezi nimi opravdový vztah, stává se jejich láska úplnou a 
nekončící. A tím se malým zlomkem podobá lásce, jakou nás miluje 
Bůh. Zní to možná tak nějak učebnicově, ale pořád víc se přesvědčuji, 
jak je tato pravda veliká a krásná. 
 Pro mě je to nesmírné dobrodružství – uvědomit si, že Bůh není 
vysoko, daleko, ale  že se Jeho Tvář odráží v každém člověku, v muži i 
ženě. A tak se rád dívám na lidi, a hledám v nich obraz Boží Tváře.  

otec Romuald 
převzato z časopisu „ In! „ katolický dívčí časopis 

 
 
 

 
 

V souvislosti 
s tímto zamyšlením bych 
chtěla moc a moc 
poděkovat celé rodině 
Thümmelových, protože 
díky nim, jsem mohla 
v neděli 23. 10. 2005 při 
křtu jejich Aničky, 
zahlédnout obraz Boží 
Tváře. 

Hana Zavadilová 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STALO SE… 



 

Podzimní sportovní odpoledne 
 

Římskokatolická 
farnost Říčany uspořádala 
19. října 2005 již 3. ročník 
podzimního lehko-
atletického sportovního 
odpoledne. Na hřišti 
Sokola Říčany a 
Radošovice (Sokolák) se 
za krásného slunečného 
podzimního počasí sešlo 
asi 30 malých závodníků, 
kteří se těšili na změření 
svých sil ve skoku 
dalekém a bězích na 30 a 
50 m. Kromě atletických disciplin, se všichni závodníci mohli pocvičit 
v již tradičním házení míčků medvědovi do tlamy nebo do nůše, kterou 
má závodník na zádech. Kromě toho zkoušeli házet na basketbalový koš, 
strefovat se do kuželek nebo vyzkoušet tenisovými míčky novou 
odrazovou stěnu. Závodníci se snažili seč mohli, a dosahovali pěkných 
výsledků. 

Radostně a s vážností vystupovali na stupně vítězů pro netradiční 
diplomy a sladké odměny. Děkujeme maminkám za uvařený čaj a všem 
dospělým za pomoc při průběhu závodů. Náš pan farář Lukáš se 
osvědčil jako zdatný startér, rána z pistole vždy vyšla, a starty jsme 
nemuseli opakovat. 

Sportovní odpoledne se vydařilo a doufáme, že v příštím roce se 
opět sejdeme a budeme se těšit ze zlepšených osobních rekordů. 

mp 
 

Strahovský klášter 

V sobotu 22.října se na pozvání P.Lukáše a P.Piuse sešlo v 
10:00 hodin před klášterem premonstrátů na Strahově asi 
90 zájemců o prohlídku kláštera a dalších zajímavých 
objektů. 
Před kostelem nás přivítal P.Pius, který nás také celou prohlídkou 
doprovázel. S historií založení kláštera nás seznámil otec Gilbert 



Antonín Plíšek, O.Praem. Jeho výklad zaujal všechny přítomné, a i děti 
byly spokojené a poslouchaly.O založení kláštera se zasloužilo tak zvané 
Trojhvězdí. Klášter prošel v průběhu staletí, nakonec i tisíciletí, mnoha 
různými válečnými časy, které pro něj nezůstaly bez následků. Přesto se 
vždycky podařilo, jistě s Boží pomocí, pokračovat v pastorační činnosti. 
Dověděli jsme se také, kromě jiného, jak to bylo s převezením ostatků 
sv. Norberta do Strahovského kláštera. 
Navštívili jsme také sakristii, refektář letní i zimní, rajskou zahradu 
s bazénem. Děti i dospělé zaujaly zlaté ryby, ale také i modré a černé. 
V obrazárně jsme obdivovali obrazy starých mistrů a pro zajímavost- 
deskový obraz „ Doksanská archa “ je pojištěn na 150 miliónů. Zaujaly 
nás nádherné monstrance a kalichy, které používali zakladatelé kláštera. 
Myslím, že všichni účastníci byli nadšeni  první částí prohlídky, a také P. 
Gilbertovi někteří jednotlivci děkovali za zajímavý odborný výklad. 
Poté jsme šli do klášterní knihovny, která čítá 250 000 svazků a byla 
založena v  17. století. Nyní se ujal slova náš otec Pius, který nezůstal 
pozadu za P. Gilbertem. Dověděli jsme se mnoho zajímavého o knihách, 
ale samozřejmě také i o historii knihovny, o kterou se zasloužili opati 
Hirnheim a Zeidler. Zajímavými exponáty kromě knih, byla  „ sáčková 
kniha“, a také otočné kolo na čtení, s bohatými intarsiemi. Také jsme 
obdivovali stropní fresku ve filosofickém sále, která je nazvána 
„Duchovní vývoj lidstva“. Zvláštní a fascinující na ní je, že ani po 200 
letech její barvy neztratily na kvalitě a nádheře. 
Také nás zaujaly mořské hvězdice a další mořské exponáty, které jsme 
viděli v kabinetu kuriozit. Otec Pius svůj zajímavý a fundovaný výklad 
doprovázel i humornými glosami, které účastníci přijímali s povděkem. 
Nakonec jsme se odebrali do udržované klášterní zahrady ve 
francouzském stylu s překrásným výhledem na Prahu.Prohlídku jsme 
ukončili u sochy P. Marie z exilu, která je umístěna ve strahovských 
zahradách. 
Jsem přesvědčena, že každý na Strahově našel něco k zamyšlení a 
obdivu. Děkujeme P. Piusovi a P. Lukášovi za umožnění prohlídky 
Strahovského kláštera a dalších prostor, které jsou pro turisty 
nepřístupné. 
Krásné slunečné počasí znásobilo všechny dojmy a v příjemném 
říjnovém teploučku jsme se unavení, ale šťastní, vydávali podzimní 
Prahou do svých domovů. 

mp 



Hudební podvečer 
 

Na hudební podvečer k 100. výročí Voskovce a Wericha se na faře 
sešel kroužek vytrvalých příznivců. Náš malý exkurz do světa hudby byl 
odměněn novými poznatky o Voskovci a Werichovi. Poslechli jsme si 
nahrávky jejich známých písní a rázem jsme se ocitli na začátku 
minulého století, uvědomili jsme si, že jejich písničky nic neztratily na 
aktuálnosti, a mají nám co říci i na začátku 3. tisíciletí. 

Příjemné vyprávění pí Hany Zavadilové bylo vhodně doplňováno 
těmito vybranými hudebními ukázkami a fotografiemi. Ani jsme se 
nenadáli a hodinka skončila jako nic. Pro děti bylo připraveno 
překvapení, mohly vymodelovat z plasteliny jak si představují hlavní 
protagonisty večera. Martičce Žilkové se podařilo velmi pěkně vytvořit 
p. Jana Wericha a večer skončil také nabídkou čokoládových mořských 
plodů, které nám nezištně nabízela pí Věra Chalupecká. Jedno moudro 
na závěr : 

Jan Werich : O přátelství 
„Když jsou dospělí chytří, tak se nestydí za to, že je v nich pořád trochu 
dítěte.“ 
 

Srdečně Vás zveme na příští hudební podvečer, který se bude konat 
15.11.2005 od 17:00 hod. na faře. Kromě jiného si poslechneme veselé 
scénky s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. 

mp 

 

 
 

Památku všech věrných zemřelých  
 

vzpomeneme dne 2. listopadu 2005 v 16:30 hod. při mši svaté, 
kterou bude celebrovat pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk v 
bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Následuje modlitba za zemřelé 
na vyšehradském Slavíně. 

K účasti zve Královská kolegiální kapitula sv. Petra a Pavla na 
Vyšehradě. 

 

STANE SE… 



Pastorační návštěva 
 

V neděli 06. listopadu přijede do naší farnosti na pastorační 
návštěvu Jeho Eminence Miloslav kardinál Vlk, arcibiskup pražský, 
primas český. V 09:00 bude v říčanském kostele sloužit pontifikální 
mši svatou, po níž bude následovat beseda na farním úřadě. Zde 
můžete klást panu kardinálovi otázky, nebo jen tak pobesedovat. 
Věříme, že se na setkání s nejvyšším pastýřem diecéze sejde celá 
farnost. 

P. Lukáš a P. Pius 

 
Oprava kostela v Kosovu 

 
V současné době jsem v Kosovu jako vojenský kaplan Armády 

České republiky. Vedle duchovní péče o české vojáky komunikuji také 
s místními náboženskými představiteli a mám dobrý vztah, jak s 
pravoslavnými popy, tak s muslimskými imámy. Jsem nestranný. 
Přesto se mé následující řádky týkají kosovských pravoslavných 
křesťanů. 

Příčiny velkého napětí mezi srbským a albánským etnikem jsou 
mnohé, krvavých konfliktů iniciovaných jednou či druhou stranou 
bylo nepočítaně, a jen Pán Bůh ví, kdo je doopravdy na vině. 
Každopádně kosovští Srbové žijí nyní v zemi, kde drtivou většinu 
tvoří albánské muslimské obyvatelstvo (přes 90%). Mají sice k 
dispozici oporu v pravoslavné církvi v sousedním Srbsku, avšak pro 
složitost a rozpolcenost balkánské politiky, podle mého názoru 
pociťují, že podpora není vřelá a jednoznačná a je spíše formální. 
Občas prožívají zklamání z jisté izolovanosti. 

Chtěl bych Vás seznámit s případem Dragiši Jereniče. Je to 
mladý (28 let) pravoslavný pop v obci Kosovo Polje, která je na 
předměstí kosovského hlavního města Prištiny. Pečuje o asi 220 
srbských pravoslavných rodin, které tvoří menšinové (15 %) 
obyvatelstvo v této oblasti. Proto také se svou ženou a dvěma 
malými dětmi žije kvůli své bezpečnosti v trochu vzdálené vesnici 
Ugliare, kde je větší zastoupení srbského obyvatelstva. Dva kostely, 
ve kterých sloužil bohoslužby, v Kosově Poli a v přilehlé vísce Bresje, 
však přesunout na bezpečnější místo nelze, a tak byly oba poškozeny 
albánskými útočníky při zatím posledních etnických nepokojích loni 
v březnu. Kosovo Polje je prvním místem, které bylo otci Dragišovi v 
jeho kariéře popa svěřeno do péče. Přestože je statečný a odhodlaný, 
je na něm znát, že pro začátek je to vše pro něj až dost náročné. 



Věřící, žijící v tomto místě, nyní využívají pro své bohoslužby 
částečně poškozený kostelík v Bresje, dokud nebude ústřední kostel 
v Kosovo Polji obnoven. 

OSN a podobné instituce sice plánují investice na obnovu a 
rekonstrukci církevních objektů, ale mají na zřeteli spíše těžce 
poškozené objekty a objekty s vysokou důležitostí. S uvolněním 
investic vyčkávají na další vývoj situace v Kosovu. Vážně poškozený 
kostel v Kosovo Polji se své rekonstrukce a otevření dočká až patrně 
za dlouho a kostelík v Bresje finanční vzpruha úplně mine, protože je 
poškozen jen částečně a má jen místní důležitost. A to přesto, že 
dnes, a možná ještě dlouho bude hlavním chrámem pro věřící z 
Kosova Polje, Bresje, Kuzminu a okolí. 

Osudů podobných tomuto je v Kosovu pochopitelně více. V 
případě otce Dragiši jsem vycítil, že k určité pomoci vyzývá jeho 
mladost, které se možná potřebuje dostat ujištění, že to všechno má 
smysl. To celé, v kombinaci s přece jen menší náročností uskutečnit 
praktické gesto pomoci, vyústilo v mé rozhodnutí oslovit Vás s 
prosbou o finanční dar na asanaci kostela v obci Bresje v 
Kosovu. Projekt asanace je již vypracován, ale peníze na něj mezi 
věřícími v této zemi, kde je 75% nezaměstnanost, zkrátka nejsou.  

Můj úmysl podpořil biskup pražské diecéze Církve čs. husitské 
Mgr. Karel Bican, hlavní kaplan Armády ČR pplk. Mgr. Tomáš 
Holub, biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle a předseda 
Ekumenické rady církví ČR Mgr. Pavel Černý. Jmenovaní jsou 
zárukou důvěryhodnosti projektu.  

Garantem nad manipulací s vybranými prostředky a 
vyúčtováním je Duchovní služba Armády České republiky, 
Praha 6, Vítězné náměstí 5. (Podrobnosti jsou v příloze "Instrukce"). 

O průběhu projektu se lze informovat na internetových 
stránkách Duchovní služby AČR (www.army.cz/acr/kaplan). 
Jakékoli další informace lze kdykoli vyžádat u asistenta hlavního 
kaplana AČR (pan Zdeněk Peterka, tel.: 732 944 732) nebo přímo u 
mne (tel.: +37 744 506 683 nebo e-mail:jan.kozler@mnbckfor.org). 

 
Své dary poukažte prosím nejpozději do 10. listopadu 2005. 
 

Jan Kozler,  
vojenský kaplan 

 
 
 



Den Bible 
 

Jáhen Filip se ve Skutcích apoštolů se ptá etiopského dvořana, zda 
rozumí tomu, co právě čte z knihy proroka Izaiáše. Ten odpovídá: „Jak 
bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ 

Důležitou součástí našeho svědectví před světem je ukazovat lidem 
v našem okolí krásu Božího slova a přibližovat jim jeho význam. Jako 
každý rok vyhlásili také letos čeští a moravští biskupové předposlední 
neděli v mezidobí Dnem Bible. Slavení tohoto dne nám má 
připomenout, že z Písma svatého můžeme čerpat sílu a inspiraci pro 
svůj křesťanský život. Bibli můžeme studovat, můžeme nad ní rozjímat i 
diskutovat, můžeme se s její pomocí modlit. 

Letos připadá Den Bible na neděli 13. 11. 2005. V kostelích se 
bude konat sbírka na podporu biblického apoštolátu. Tři čtvrtiny jejího 
výtěžku mají připadnout podle rozhodnutí ČBK České biblické 
společnosti, která vydává Český ekumenický překlad Bible a pomáhá s 
šířením Bible i v dalších zemích. Čtvrtina náleží podle téhož rozhodnutí 
Českému katolickému biblickému dílu. To se snaží pomáhat 
lidem Bibli číst, rozumět jí a čerpat z ní inspiraci pro každodenní život.  
 
Děkujeme za vaši podporu i za vaše modlitby a dary. 

Mons. Jaroslav Škarvada 
biskup pro biblickou pastoraci 

 
 

Adventní setkání 
 

Seminaristé českých diecézí zvou mladé muže ve věku od 15 let na 
adventní setkání v arcibiskupském semináři v Praze ve dnech  
25. – 27. listopadu 2005.  

Setkání je určeno všem, kteří chtějí naslouchat Bohu, přemýšlejí o 
své životní cestě, a rádi se setkají s těmi, kteří prožívají nebo prožili něco 
podobného.  

S sebou: Bibli, spacák a kdo má, tak i ministrantské oblečení. 
Začátek setkání v pátek v 18.00 hodin, končí se v neděli obědem. Pobyt 
za dobrovolný příspěvek.  
 
Účast třeba nahlásit do 15. listopadu 2005 na adresu:  
Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 220 181 404, e-
mail: rektor@arcs.cuni.cz Více informací o semináři najdete na 
www.arcs.cuni.cz  



Pro chytré hlavičky a nejen pro ně…. 
 

1.               
2.               

 3.       
4.               

5.            
6.               

7.           
8.                 

 
1. starozákonní postava: měl syna Izáka 
2. večerníčková postava: syn Rumcajse a Manky 
3. novozákonní postava: Ježíšův nejoblíbenější apoštol 
4. večerníčková postava: partner makové panenky  
5. starozákonní postava: za pevnou víru vhozen do lví jámy 
6. loutková postava: „ Jé, Hurvínek mě nemá rád…“ 
7. jeden ze čtyř evangelistů: není to Marek 
8. pohádková postava: „ Sněd jsem mámu, sněd jsem tátu..“ 
 
Tajenka:_____________ XVI. ( víte, kdo je tento muž ?) 

 
 

Něco pro zasmání 
 
         „ Kdo byl podle vašeho názoru největším vynálezcem?“ ptá se 
učitel. „ Edison.“ „ Proč?“ „Bez něj bychom nyní museli sledovat televizi 
při svíčkách…“ 
 
          Učitel zadal úkol : „Kdybych byl ředitelem velkého podniku…“ 
Druhý den přinesli všichni své práce kromě Karla. 
„Karle, proč jsi nic nenapsal?“ „Čekal jsem na sekretářku!“  
 
         „Jendo, jak se ti líbil první den ve škole?“ „Podfuk mami. Na 
dveřích bylo napsáno „1. třída, ale uvnitř byly dřevěné lavice!“ 
 
          Karlova starší sestra čeká dítě. Povídá bratrovi : „ Už brzy budeš 
strýčkem!“ „Já? Kdepak! To se pleteš, já budu kosmonautem!“ 
 

Iveta Pešatová 
 


