
 

 

 

Únor 2009 

„Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý 
dvojsečný meč“ 

(Žid 4,12a) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zdroj života 

Při čtení nebo sledování filmu nás příběh může strhnout do děje. Stává se to… 

Poznamenáni touto událostí, mnozí změnili, nasměrovali svůj zájem a život 

jiným směrem.  

A také při naslouchání a čtení Písma, se v nás může mnoho odehrávat. Ono 

má moc proniknout i do nejskrytějších hlubin naší mysli, srdce. Dovede 

odhalit hřích a přivést k pokání. Dovede snímat nadměrné břemeno a očistit 

nás, abychom mohli přinášet pro Pána více ovoce. 

A ne, jenom to. Slovo Písma je schopné vnímavou duši nasměrovat a vykovat! 

Má moc nám objasnit skryté, chápat svět reálně, a také vnímat jaký ho chce 

mít Bůh. Může nám pomoci pochopit, kým jsme, a co se v nás odehrává, a tak 

nás vede po správné stezce do společenství Života. 

A naopak, když Písmo nečteme, riskujeme, že se nám srdce i mysl obalí 

jednotvárností sebeklamu. Riskujeme ztrátu Boží perspektivy a zarmucuje nás 

vědomí přílišné pozemskosti.  

Sv. Jeroným se vyslovil: „Nepoznat Písmo, je jako nepoznat Krista.“   

Je to jako prahnout po létání, ale nerozvinout křídla.  

Přesvědčme se, že Písmo odstraňuje vše, co tíží, svazuje, vše, co stojí mezi 

Pánem a námi. Jeho Slovo se dotýká našeho života a životů všech. 

Dovolme, aby nás Boží slovo nasměrovalo a objasnilo vše, co se týče života i 

světa kolem nás. Kéž bychom byli Jeho slovem účinným. 

P. Lukáš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPrrooggrraamm  pprroo  dděěttii  

 
Středa 14:30 – 16:00 
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara Říčany 
 

Úterý 14:00 – 15:30 
  
Biblické hodiny pro děti 
- fara Říčany 
 

Čtvrtek  
 
Program pro děti s výukou 
náboženství 
- fara v Kostelci u Křížků 
 
17:15 – 18:15 mladší děti 
18:30 – 19:30 starší děti 
 

 
Pátek 18:00 
Dětská mše - kostel Říčany 

(3. pátek v měsíci) 

  PPrrooggrraamm  pprroo  
mmllááddeežž  

 
Středa 16:15 – 17:00 
 
Náboženství pro mládež 
- fara v Říčanech 
 
 

Pátek od 20:00 
 
Setkání mládeže 
- fara Kostelec u Křížků 

(1 krát měsíčně dle domluvy) 

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. 

(1. a 3. 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. 
11:00  Jažlovice   – mše sv. 

(vyjma 1. neděle v měsíci) 

11:00  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) 

 

* mše svaté s nedělní platností 



 Ze života farnosti 
 
 

 ROK SV. PAVLA 

V letošním roce byl svátkem sv. Petra a Pavla zahájen Rok sv. Pavla. Naše 

farnost pořádala pouť za sv. Pavlem v sobotu 29. listopadu 2008, jak bylo 

ohlášeno ve Zvonu. Podle navrženého programu jsme se vydali do baziliky sv. 

Petra a Pavla na Vyšehradě. Pater Pius dojednal možnost mše sv. v bazilice, a 

také výklad místního Patera o historii baziliky. Naše malá skupinka se sešla 

v 9, 30 před bazilikou a naši pouť jsme začali mší svatou, kterou sloužil P. 

Pius a ministrovali hoši Thummelovi. Také slibovaný výklad po mši sv. přišel 

na řadu. Probošt kapituly P. Doležal nás seznámil s komplikovaným vývojem 

kostela. Románská trojlodní bazilika vznikla již v 11. století po přesídlení 

prvního českého krále Vratislava I. z Pražského hradu na Vyšehrad v r. 1070. 

S gotickou přestavbou začala Eliška Přemyslovna před r. 1330, z původní 

stavby zůstalo zachováno pět pilířů v lodi kostela. Gotickou podobu trojlodí 

s krátkým presbytářem, bočními kaplemi a předsíní získal kostel po roce 1369 

za Karla IV. V letech 1723 – 1729 C.A.Canevalle sklenul presbytář, vzniklo 

průčelí. Po regotizaci v r. 1880 se stavba zcela změnila, přestavěno 

presbyterium, rozšířena sakristie, rekonstruována jižní a severní boční loď dle 

projektu Josefa Mockera. Byla zbořena zvonice z r. 1678. Průčelí s dvojvěžím 

(výška 60m ) vzniklo v letech 1902 – 1903 podle návrhu Františka Mikše a 

manželé Urbanovi vyzdobili stěny interiéru. Současné zařízení je převážně 

novogotické, barokní oltářní obrazy byly přeneseny do kaplí. Zbytky gotických 

nástěnných maleb jsou zachovány v jižních kaplích. Kostel byl povýšen na 

Baziliku Minor papežem Janem Pavlem II. 

Prohlédli jsme si také zajímavou výstavu. Potom jsme navštívili Vyšehradský 

hřbitov, kde jsou pohřbeni naše známé osobnosti z různých odvětví. Prohlédli 

jsme si také hrobku Slavín, která je součástí hřbitova. Myšlenku založení 

pantheonu – Slavína - inicioval vyšehradský probošt Mikuláš Karlach a 



smíchovský starosta Petr Matěj Fischer. 

Dále jsme se zastavili u hrobů kněží a řeholních sester. Zaujal nás hrob Karla 

Čapka, který si přál mít na hrobě misku s vodou, aby z ní ptáci mohli pít. Za 

organizaci převezení Karla Hynka Máchy z Litoměřic v r. 1939, které se 

změnilo v národní manifestaci, byl P. Bohumil Stašek, politik a probošt 

Vyšehradské kapituly později zatčen gestapem a vězněn v koncentračním 

táboře, o podrobnostech jsme se dozvěděli na výstavě. 

Také jsme se zastavili u hrobu zakladatele Junáka A.B. Svojsíka.  

Ještě mnoho zajímavostí je v areálu Vyšehradu, ale zimní počasí nás nutilo jít 

za teplem. 

Děkujeme Bohu, že jsme mohli splnit přání našeho papeže, který nás vyzývá 

k těmto poutím ke sv. Pavlovi. Doufejme, že nebyla jediná. 

Děkujeme Pateru Piovi za sjednání návštěvy baziliky a za celou organizaci 

poutě. 

Miloslava Pangrácová 

 

 Tříkrálová sbírka 2009 – výsledky a poděkování 
 

Letošní Tříkrálové sbírky se v Říčanech a třech okolních obcích zúčastnilo 6 

skupinek koledníků a zde jsou výsledky:  

                           

Získanými finančními prostředky 

podpoříme projekty ADCH Praha:  

1. Dům Gloria – Praha 5, Hlubočepy: 

vybavení nově otevřeného azylového 

domu pro matky s dětmi a týdenního 

stacionáře pro seniory. 

2. Migrační centrum Praha – 

vybudování nových prostor 

specializované poradny pro migranty a 

uprchlíky. 

3. Vyšší odborná škola v Bidaru, Indie – 

Vedoucí skupinky Kasička č. Kč 

L.Gillernová 1 3 821,00 

M.Dvořáková 2 8 404,00 

M.Petržílková 3 3 425,00 

V. Pátková 4 3 656,00 

R.Tůmová 5 2 260,00 

Nepoužita 6 0,00 

Knihovna 7 435,00 

MěÚ 8 141,00 

M.Junková 9 6 563,00 

M.Junková 10 2 026,50 

  Celkem 30 731,50  



příspěvek na výstavbu školy v oblasti, kde ADCH Praha podporuje také chudé 

děti v projektu Adopce na dálku. 

Část peněz se nám vrátí na aktivity naší Farní charity. 

 

Ráda bych poděkovala všem, kteří se zúčastnili letošní Tříkrálové sbírky, ať už 

jako koledníci – „tři králové“ nebo jako dárci. Koledníci se snažili, aby 

v kasičkách měli co nejvíce a dárci byli štědří a penězi nešetřili. Při sčítání 

jsme nalezli nejen padesátikoruny a stovky, ale i dvoustovky, několik 

pětistovek a dokonce dvě tisícikoruny. Také několik již neplatných 

padesátníků (naštěstí banka je ještě bere).  

Na závěr bych ráda přidala hezký zážitek skupinky koledníků z DPS Senior: 

„Téměř každý přispěl do naší pokladničky podle svých možností. Jedna paní 

nás přivítala s úsměvem, otevřela peněženku a věnovala nám ne malou 

částku. Pak se rozhodla ještě něco přidat, a pak stále přihazovala do kasičky, 

až nám dala vše, co měla v peněžence. Když jsme namítli, že druhý den 

nebude mít na chleba, řekla - dnes už nic nepotřebuju a zítra budu brát 

důchod. Když zavřela dveře, nebylo zapotřebí slov, ani jsme na sebe pohnutím 

neviděli.“ 

 

Za Vaši pomoc i dary upřímné Pán Bůh zaplať! 

Marie Junková 
Farní Charita Říčany 

 

 Krásná tradice 

Třetí letošní koncert v říčanském chrámu sv. Petr a Pavla v neděli 11. 

ledna nesl název „Pojďme se rozloučit s dobou vánoční“ a nabídl opět mši 

Jana Jakuba Ryby, jejíž původní latinský název zní "Missa Solemnis festis 

Nativitatis Domini Jesu Christi accomodat in linguam Bohemican". Počet 

posluchačů svědčil o tom, že populární opus stále láká. Nízkou teplotu 

vylepšilo na přijatelnou úroveň zapnuté topení v lavicích. Z tohoto hlediska na 

tom byli zpěváci a instrumentalisté hůř. I přesto podali výborný výkon. A 

posluchači oceňovali fakt, že byly opět k dispozici texty celé mše. Na začátku 



koncertu 

uvítal 

všechny 

přítomné 

pan farář 

P. Lukáš 

Stanislav 

Buchta a 

po 

krátkém 

pozdravu 

dirigenta 

Ing. Josefa 

Zichy se rozeznělo úvodní  "Hej mistře, vstaň bystře..." - výzva k propojení 

myslí posluchačů i muzikantů. Sóla zpívali Uršula Heřmánková, Helena a 

Ondra Sochovi a Jan Ericsson, varhanní part interpretoval Mirek Navrátil. 

Vzhledem k velkému rozšíření viróz se omluvilo více než patnáct muzikantů ze 

sboru i z orchestru. Přesto sbor zpíval a orchestr hrál, takže nebylo nutné 

hledat náhradní řešení. Pro mnoho účinkujících bylo toto provedení už 

sedmým o těchto Vánocích. Oceňme jejich vytrvalost, lásku k hudbě, zejména 

s přihlédnutím k povinnostem v rodinách a chronickém nedostatku času, 

který je pro současnou dobu charakteristický. S díky je také třeba kvitovat 

příjemné zázemí na faře před koncertem a po něm (horký čaj a zákusky). 

Finanční výtěžek koncertu 2200 Kč byl věnován na rekonstrukci varhan 

a nedosáhl výše srovnatelné s Ondřejovem (6900 Kč) nebo Mnichovicemi (12 

000 Kč). Všem posluchačům bez rozdílu děkujeme za napjatou pozornost, za 

příjemnou atmosféru během koncertu a za usilovný závěrečný společný zpěv. 

Doufáme, že po opravě varhan se budeme moci sejít na koncertu, kde 

uzdravený nástroj náležitě zazní... 

Co napsat na závěr? Je dobře, že ještě existují lidé ochotní obětovat 

osobní pohodlí a interpretovat muziku vzniklou v době, kdy platilo "Co Čech, 

to muzikant". Ta myšlenka zůstává přijatelná a srozumitelná i pro poměrně 



dost mladých muzikantů. Můžeme se tedy těšit, že se v hojném počtu (již za  

deset měsíců) opět sejdou na zkouškách před Vánocemi 2009. Zvláštní 

poděkování patří Ing. Josefu Zichovi za přípravu a organizaci vánočních 

koncertů. Jeho neutuchající elán už tři desítky let přináší všem zúčastněným 

nezapomenutelné zážitky.  

J.Zicha a mp 

 

 

 

 Připravujeme ……. 
 

Kalendář na měsíc Únor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dětské karnevalové veselí 

Zveme malé i velké na Tradiční dětský karneval, který pořádá 

Římskokatolická farnost Říčany společně se Sokolem Říčany a Radošovice. 

Můžete se těšit na taneční veselí, zábavné soutěže, předtančení sokolek 

„Sokolové v EU “ a na další různá překvapení. 

Začínáme ve 14:30 v radošovické Sokolovně v neděli 22. února 2009. 

Přijďte. Těšíme se na vás. 

mp  

Pondělí 02. 02.   Svátek Uvedení Páně do chrámu 

    18:00 Říčany 
    18:30 Velké Popovice 
    20:30 Setkání rodin u Baroňů 

Úterý 03. 02.   Památka sv. Blažeje 
    09:00 Říčany 
    20:00 Setkání ekonomické rady - fara Říčany 

Pátek 13. 02. 19:00 Setkání mládeže školou povinné (6. - 9. třída) 
      fara Kostelec u Křížků 
Čtvrtek 19. 02. 09:00 Vikariátní konference - Říčany 
Pátek 20. 02. 18:00 Dětská mše sv. - Říčany 
Neděle 22. 02. 14:30 Dětský karneval – sokolovna Radošovice 
Pondělí 23. 02. 20:30 Setkání manželů u Kupků 

Středa 25. 02.   Popeleční středa - den přísného postu!! 
18:00 Říčany 
18:30 Velké Popovice 

 



 Sekce pro vzdělávání 

 O liturgii a hudbě… 

1. část 

Milé sestry a milí bratři! 

V minulém Zvonu jsem se dočetl, že se jeho redakce těší na naše příspěvky a 

že z nich bude mít radost. Udělat někomu radost je pěkné, kdo by to nechtěl, 

tak jsem se hned pustil do psaní, ale přesto jsem to ještě zvažoval, poněvadž 

jsem si uvědomil, že obsah tohoto článku bude pravděpodobně velmi 

nepopulární. Ale rozhodl jsem se, že jej napíši, jelikož mi nejde o líbivost, ale o 

pravdivost. Pravda může být (ale nemusí) někdy poněkud nepohodlná až 

nepříjemná. Ze zkušenosti však víme, že se vždy vyplatí tyto nepříjemnosti 

překousnout a zachovat poznané pravdě (nebo Pravdě, a tím i Kristu) věrnost. 

„Církevní přikázání“ 

Když dovolíte, na úvod ještě nepatrně odbočím k malé úvaze na téma církevní 

přikázání. 

Tzv. nevěřící lidé, kteří toho o křesťanství moc nevědí ani teoreticky, natož pak 

prakticky, jsou přesvědčeni o tom, že křesťané jsou omezováni nařízeními a 

přikázáními církve a že to redukuje jejich svobodu (Bohužel, myslí si to do 

jisté míry i někteří tzv. praktikující katolíci). Pokud však nejste v duchovním 

životě začátečníci, jistě budete souhlasit s tím, že toto přesvědčení je mylné a 

vychází z falešného pojetí svobody (které může být sebezničující). Kdo hlouběji 

poznal Krista a Jeho Tělo – církev, ten velmi dobře ví, že i ty zdánlivě – v 

očích světa – nejnesmyslnější církevní přikázání a doporučení člověku 

pomáhají a vedou ho k dosažení opravdového, hlubokého štěstí a radosti. 

A to i přesto, že jejich plnění může být (a velice často bývá) spojeno s určitými 

dočasnými obtížemi či nepohodlím. S tímto vědomím prosím posuzujte i 

následující řádky. 

V duchu předchozího odstavce se teď pokusím zamyslet nad aktuálními 

postřehy o stavu liturgie a hlavně její hudební složky, která je, integrální 

součástí liturgie jak stojí v liturgické konstituci II. vatikánského koncilu 



Sacrosanctum Consilium a jak důrazně připomíná papež Benedikt XVI.: 

„To znamená, že hudba, a zpěv jsou něčím více než okrášlením kultu, 

ale samy jsou součástí liturgického konání.“.  

bratr Jan Staněk OFS varhaník ve V. Popovicích 

 Obnovujeme si své znalosti o Novém Zákoně 

List sv. Pavla Filemonovi 

List psal Sv. Pavel z vězení v Efesu (v r. 55) nebo v Římě (v létech 61 – 63). Jde 

o nejkratší Pavlův list (335 slov). Je určen Filemonovi – statkáři v Kolosách 

(nebo okolí) v jehož domě se shromažďovali křesťané. Jde o přímluvný list (za 

uprchlého otroka Onezima), který však ukazuje na proměny společenských 

vztahů uvnitř církve.  

Po formální stránce má stejné členění jako ostatní Pavlovy dopisy tj. úvod - 

odesílatel, adresáti a pozdrav (1-3), díkuvzdání (4-7), hlavní část – přímluva za 

Onezima (8 – 22) a závěr – pozdravy a požehnání (23 – 25). 

Dr. F. Reichel 

 Napsali jste nám… 
 

 Oslovili jste mne. 

Na přání redakce se odvažuji něco “vyzvonit“ do Zvonu. 

Bude-li to vůle Boží, letos se dožiji 75 roků, jsem tedy pamětnice. Pamatuji si 

hodně, i to, na co bych ráda zapomněla. Celý svůj život před sebou vídám – od 

ranného dětství – až po současnost. A je mi moc líto, o co jsou nyní lidé, 

zvláště děti, ochuzováni. 

Naše rodina byla chudá, ale že nás rodiče vychovávali ve víře, náš život byl 

bohatý. Nikdy mi nebylo zatěžko jít do kostela. Nikomu. Z naší vesničky, ale i 

ze všech okolních chodily zástupy lidí na mši svatou a mnohdy i odpoledne na 

požehnání. Zvláště o Vánocích k jesličkám, v postě na křížovou cestu a 

v květnu na májové pobožnosti. Jako děti jsme přednášívali básničky. Dodnes 

některé znám zpaměti. O Velikonocích jsme stávali čestnou stráž u Božího 

hrobu, a pak to slavné Vzkříšení! Nebo Boží Tělo a různá prosebná procesí do 

polí. Na všechno bylo dost času, a to se chodilo všude pěšky. Mnohdy jsme 



neměli ani pořádné oblečení, o botách ani nemluvě. 

Moji duši formoval také P. Josef Soukup, který tehdy v Popovičkách působil. 

Ten po válce pro svoje ovečky začal připravovat různé poutní zájezdy. Tehdy 

nebyly autobusy, a tak sehnal traktory, na valníky lavice, a už se jelo. Později 

už se jezdilo autobusem a bývalo nás i několik autobusů. Protože se nám po 

těch poutích pořád stýskalo, snažím se i já něco pro lidi udělat. Od roku 1992 

jsme uskutečnili 28 poutních zájezdů. Letos již připravuji další, ale o tom zas 

příště. 

Helena Kleňhová 

Tak šel čas… 

Zaujala mě výzva v minulém Zvonu, tak jsem se rozhodla, že zavzpomínám a 

napíši něco ze života. Pocházím z vesnice ze zemědělství, jako ze školy všechna 

děvčata i všichni kluci. Musela jsem pást krávy, dojit je, házet hnůj atd. 

Tatínek miloval koně a rád se na nich projížděl, ale já jsem se jich bála. Také 

se mu i splašili. Vzpomínal, jak byl na vojně v Užgorodě Beregovo u dragounů. 

Mám ho i na fotce. 

Vyučila jsem se prodavačkou potravin a průmyslového zboží. Při práci jsem si 

udělala zkoušky na vedoucí. Prodávala jsem ještě za Selpa. To byl rok 1955. 

Prodávala jsem ve třech prodejnách. První byla ve vesnici, kde jsem chodila do 

školy, asi 2 km od vsi, kde jsem bydlela. Vzpomínám, jak jsme nosili ráno 

housky ve velkém koši přímo z pekárny do prodejny. To byla vůně! 

Do práce jsem jezdila na kole a mám ještě v živé paměti, jak jsem spěchala, 

kolo rozšlapala z kopce, chci zabrzdit a spadl mi řetěz. Byla ve mně malá 

dušička, protože to opravdu dost velký kopec se dvěma zatáčkami. První jsem 

vybrala, ale při druhé jsem vletěla otevřenými vraty do statku. Do práce jsem 

přišla celá bledá, ale Anděl Strážný mne chránil. Ještě dnes děkuji Bohu, že 

mne chránil. 

V druhé prodejně jsem celý den musela svítit. Okno asi zapomněli. Tam jsem 

se i trochu bála. Když v zimě měli přivézt zboží, museli i traktoristi pomáhat, 

aby zboží dostali  dovnitř. Měla jsem vždy ráda děti a dávala jsem jim bonbony 

a ony za mnou rády chodily, hrály si na schodech a maminky mi říkaly, že je 



doma nemůžou udržet. Cesta do krámu byla v zimě dosti krušná, po pás 

sněhem. Zpocená jsem přišla do krámku, napila se studené limonády a 

nachlazení bylo dost. To se mi již také začalo projevovat astma. 

Třetí prodejna byla ještě dál, a tatínek koupil v té době auto Felicii kabriolet, a 

tak jsem někdy jezdila autem, i když se rodiče o mě báli. To vždy tatínek běžel 

k silnici a říkal:“Jeď nic nejede“, ale tenkrát jezdilo jedno auto za hodinu.… 

(pokračování příště)                                                                               Růženka Vaškovská 

 

 D E J! 

„Je těžší prosit než děkovat,“ řekl učitel a žák se podivil. Nouze nás učí modlit 

se, o tom se on sám už dříve poučil. „Ale přinést před Boha vlastní bídu, 

znamená rozvážit, kterou část bídy je nutno zvládnout a kterou přijmout,“ 

pokračuje v rozhovoru mezi žákem a jeho duchovním učitelem pedagog 

náboženství Hubertus Halbfas ve své škole modlitby „Skok do studně“.  

Da nobis, quaesumus Domine! Vstupní modlitba osmé neděle, dnes nazvané 

„v mezidobí“ prosí, ano přímo vyžaduje, ve své latinské verzi z šestého století, 

bez okolků a ještě před patřičným oslovením: Dej nám, prosíme tě, Pane! 

Církev předstupuje před Boha jako dítě před rodiče, s napřaženýma rukama: 

Dej, dávej. Svou bohoslužbu církev začíná prosbou.  

Ať přinesli jednotliví věřící jakoukoliv bídu, každá vyústí v důvěru této staré 

modlitby, že totiž Boží prozřetelnost řídí běh věcí a osud člověka. Bůh upřel na 

nás svůj zrak mnohem šíře a dále, než jsme schopni to rozeznat. Tato důvěra 

je však provázena pochopením, že Boží pořádek je ohrožen také a především 

člověkem, který se proti Božímu řádu vzpírá a porušuje Boží pokoj. 

A v době kdy jsou prostředky výživy zpracovávány na pohonné hmoty, je tu 

výzva o to prosit, aby Bůh ráčil nasměrovat svět do kolejí svého pořádku. Ale 

ten, kdo se odváží takto se modlit, ten se dívá na svět Božíma očima. Vždyť 

v tom také spočívá příkaz církve a smysl její prosby:  Dej nám svoje oči, 

Bože, abychom viděli náš svět tak, jak jej vidíš Ty. 

Andrea Pichlmeier, Christ in der Gegenwart 21/2008 

Přeložila Eva Lacinová 



 Humor v církvi povolen 
 

 Smích je zdravý… 
 

 V autoškole: „Popište práci motoru.“ „Můžu vlastními slovy?“ „Jistě!“ „Brm, 
brm.“ 
 
 Katecheta se ptá Jendy: „Pověz, drahý hochu, kdy byli Adam a Eva v ráji?“ 
„Na podzim.“ „Zajímavá teorie! A proč?“ „Protože tehdy dozrávají jablka.“ 
 
 Pavlík se ptá spolužáka: „Který hudební nástroj máš nejradši?“ „Zvonek na 
přestávku!“ 

Iveta Pešatová 

 

 Pro chytré hlavičky a nejen pro ně… 
 
 

          

   
   

 

1 židovský král 

   
      

   
  

 

2 
jedna z knih Starého 
zákona 

  
              

  
 

3 starověká říše 

 
        

      
 

4 pokrm z nebe 

    
            

 
 

5 obrácení 

   
            

  
 

6 řeka nadějí 

 
            

    
 

7 muž Dalily 

  
            

   
 

8 jeden z evangelistů 

    
      

    
 

9 stavitel archy 

   
                

 

10 Zacheův strom 

 
Zdeněk Vohnout 

 Poděkování 

Děkujeme všem, kteří se ozvali na naši výzvu, doufáme, že 

budou mít následovníky. Některé příspěvky uveřejníme na 

pokračování nebo v dalších Zvonech.                            Redakce 
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