Šaratický farní zpravodaj
číslo VIII./prosinec 2020

Milí farníci,
z ročních období nyní prožíváme podzim. Určitě si mnozí z nás představovali prožívat
tuto část roku jiným způsobem, ale stejně jako na jaře, byl vyhlášen nouzový stav. A my
nemůžeme dělat normální věci tak, jak bychom chtěli nebo jsme zvyklí.
Liturgická čtení v tomto období píší o konci světa a druhém příchodu Krista. Možná nás
mohou naplňovat nejistotou. Ale právě tato čtení nám nyní také prozrazují, že vítězem nad
nejistotou je Kristus! Proto se nebojme!!
I když se nemůžeme setkávat při bohoslužbách, jsem s vámi denně spojen v modlitbě
a těším se, že se brzy opět budeme moci setkávat, ať při bohoslužbách nebo potkávat venku
na ulici a budeme se moci spolu pozdravit. Nebojme se! Tato doba nejistoty skončí a vše
bude dobré.
Přeji nám všem, aby se toto období podzimního temna ve světlo obrátilo a my všichni
o Slavnosti Narození Páně mohli zpívat „Nám, nám narodil se …“
Ze srdce vám všem

+ Petr, O.Praem (farář)

Vánoční bohoslužby
Bohoslužby se budou konat v rámci možností podle vývoje epidemiologické situace
a s respektováním aktuálních vládních nařízení a protipandemických opatření.
24.12. Vigilie slavnosti Narození Páně
15:30 Kobeřice u Brna
19:30 Vážany nad Litavou
21:00 Šaratice
25.12. Slavnost Narození Páně
07:30 Vážany nad Litavou
09:00 Šaratice
10:30 Kobeřice u Brna
26.12. Svátek sv. Štěpána
07:30 Vážany nad Litavou
09:00 Šaratice
10:30 Kobeřice u Brna
27.12. Svátek sv. Rodiny
07:30 Vážany nad Litavou
09:00 Šaratice
10:30 Kobeřice u Brna
31.12. Na poděkování za uplynulý rok
17:00 Šaratice
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Slavnost Matky Boží Panny Marie
Vážany nad Litavou
Šaratice
Kobeřice u Brna
První sobota v měsíci
Šaratice
Druhá neděle po Narození Páně
Vážany nad Litavou
Šaratice
Kobeřice u Brna
Slavnost Zjevení Páně
Kobeřice u Brna
Šaratice
Vážany nad Litavou

Vánoční svátost smíření: z důvodu pandemie nebudou ve farnosti jiní zpovědníci.
Využijte, prosím, uvedených termínů a přijďte!
17.12. 16:30-18:00 Vážany nad Litavou
22.12. 15:30-17:00 Kobeřice u Brna
5.12. 14:30-16:30 Šaratice (na faře)
13.12. 15:30-17:00 Šaratice
20.12. 15:30-17:00 Šaratice
21.12. 16:30-18:00 Šaratice
Ze života farnosti aneb co se událo
Slavnost Těla a Krve Páně - v neděli 14.6. slavila naše farnost „Boží Tělo“ mší svatou
s průvodem ke čtyřem oltářům
Hodová pobožnost - v neděli 16.8. odpoledne, před průvodem obcí, dostali stárci v kostele
sv. Mikuláše požehnání
Žehnání aktovek - v neděli 30.8. ráno při mši svaté požehnal pan farář všem dětem
a školákům aktovky a batohy
Výlet ke kapličce - v pondělí 31.8. se v odpoledních hodinách uskutečnil cyklisticko-pěší
výlet pro děti a rodiče ke kapličce u Těšan („rozloučení s prázdninami“)
Pouť do Žarošic - tradiční zásvětná pouť naší farnosti k Matce Boží Žarošské se letos
konala v sobotu 19.září
1.sv.příjímání - tento rok trochu netradičně až na podzim, v neděli 4.října při mši svaté,
přistoupily k této svátosti 4 děti naší farnosti

redakce

Fond PULS
Na webových stránkách farnosti je nově uvedena tabulka s aktuální částkou, kterou
farnost musí (vždy každý rok) zaplatit do Fondu PULS. Fond PULS slouží na mzdy kněží a na
podporu různých pastoračních aktivit v diecézi. Pokud se chcete stát donátorem a pomoci
tak farnosti tento příspěvek snížit, stále máte možnost. Více informací naleznete na
webových stránkách.

P. Petr
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Vánoce v rodině

Dítě Ježíš, Boží Syn, se narodil do lidské rodiny. Proto má slavení vánoc své místo
zvláště v kruhu rodiny. Těšíme se, že se můžeme sejít a v radosti a pokoji Božím posílit
vzájemnou lásku a jednotu.
Od rána je vhodné držet dobrovolný půst újmy nebo alespoň od masa jako výraz
duchoví přípravy na velké věci. Štědrý večer pak lépe prožijeme a také přirozeně se na něj
budeme více těšit.
U zapáleného adventního věnce: je potřeba, aby se někdo ujal vedení modlitby,
nejlépe otec rodiny, a její části rozdělit mezi ostatní.
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala z Ducha svatého.
Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaný ty mezi ženami a požehnaný plod života
tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas Maria ...
A Slovo se stalo tělem,
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas Maria ...
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna.
Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k
slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Čtení z evangelia podle Lukáše (Lk 2, 1-14):
V těch dnech vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby se v celé říši provedlo sčítání lidu. To
bylo první sčítání a konalo se, když byl v Sýrii místodržitelem Kvirinius. Šli tedy všichni, aby
se dali zapsat, každý do svého města. Také Josef se odebral z galilejského města Nazareta
vzhůru do Judska do města Davidova, které se jmenuje Betlém, protože byl z rodu a kmene
Davidova, aby se dal zapsat spolu s Marií, sobě zasnoubenou ženou, která byla
v požehnaném stavu.
Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila svého prvorozeného
syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně
místo.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda.
Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid:
V městě Davidově se vám dnes
narodil Spasitel - to je Kristus Pán. To bude pro vás znamením: Naleznete děťátko zavinuté
do plének a položené v jeslích.“
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A náhle bylo s andělem celé množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení!“
Slyšeli jsme Slovo Boží
Bohu díky

Možno zazpívat píseň:

Narodil se Kristus Pán … (1.sloka)

Prosby:
1: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že ses pro nás narodil a že při oslavě tvého narození

naše rodina může být spolu. Zachovej nás a naše blízké ve své milost, ať je naší rodině vždy
vládne láska, radost a pokoj.
Prosíme tě, vyslyš nás.
2: Děkujeme ti, Pane Ježíši, za církev, do které patříme. Prosíme Tě, ochraňuj a veď
Svatého otce Benedikta, otce biskupa Vojtěcha, naše duchovní otce a všechny věřící, aby o
tobě vydávali věrohodné svědectví,
a aby našim farnostem nechyběli dobří pastýři.
Prosíme tě, vyslyš nás.
3: Pane Ježíši, děkujeme ti za to, žes k nám přišel a sdílíš s lidmi jejich život. Prosíme
tě, pomáhej všem, kteří trpí válkou a nemocemi, kteří dnes nemají domov nebo hladoví i
těm, kteří se cítí opuštěni.
Prosíme tě, vyslyš nás.
4: Pane Ježíši, děkujeme ti za uplynulé dny, měsíce a roky, ve kterých jsi nás provázel.
Dej, prosíme, námi i celému našemu národu své požehnání do nového roku a veď svým
Duchem všechna naše rozhodování, slova i skutky.
Prosíme tě, vyslyš nás.
5: Pane Ježíši, děkujeme ti za chvíle prožité s těmi, kteří nás v tomto světě již opustili.
Shlédni, prosíme, na zemřelé členy naší rodiny a přátele
(můžeme vyjmenovat)
a dopřej jim, aby se mohli radovat s tebou v nebi.
Prosíme tě, vyslyš nás.

Otec: Narozený Spasitel nám přinesl smíření s Otcem i mezi námi navzájem,

poprosme jeden druhého za odpuštění a podejme si ruce na znamení pokoje.
Otec: A nyní se pomodleme, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus:
Otče náš…

Modlitba nad jídlem

Nebeský Otče, požehnej nás i toto jídlo, které od tebe dostáváme.
Dej také pokrm těm, kteří ho nemají a svůj pokoj každému lidskému srdci. Skrze
Krista, našeho Pána. Amen.

Po večeři jdeme ke stromečku a k Betlému. Připomínáme si Boží štědrost k nám všem.
Je dobré, aby tento okamžik oznámil zvonek, protože zvony jsou v křesťanském světě
náboženským znamením.
Naše rodinná slavnost má svůj vrchol při setkání s narozeným Ježíšem při mši svaté
v kostele.
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Elektroinstalace
Letos na podzim začala v našem kostele generální oprava elektroinstalace. Celková cena
byla vyčíslena na 786.500,-Kč. Z důvodu vysoké částky byla oprava rozdělena do dvou etap.
Ta první započala v polovině října a byla vyčíslena na 575.000,-Kč. Většinu lidí zajímá, jak
bude farnost zatížena touto opravou. Mohu prozradit, že farnost získala od nadace ČEZ
300.000,-Kč a od JMK 200.000,-Kč. Farnost se bude spolupodílet částkou 75.000,-Kč.
V první etapě bude dodáno nové osvětlení v kostele, nová kabeláž a nový číselník. Opravu
provádí firma EL DAMA, s. r. o. z Kobeřic u Brna.

P. Petr

Adopce soch
V červnu byla při nedělní mši sv. vyhlášena adopce soch, která spočívá v restaurování 9
soch, které jsou v kostele. Všechny sochy si během hodiny našly svého mecenáše.
Restaurování bude provádět pan Jakub Jordánek ze Stonařova, který restauroval i boční
oltáře. Odvezeny do dílny pana Jordánka byly sochy: sv. Anna, sv. Terezie, sv. Václav, sv.
Antonín, sv. Cyril a sv. Metoděj. Sochy Cyrila a Metoděje byly schovány za oltářem. Podle
starých fotografií a vyprávění starší generace farníků stály tyto sochy dříve na sloupech kůru.
Proto by se po restaurování vrátily na své původní místo.
Do dílny pana Jordánka budou ještě dopraveny zbývající sochy sv. Jana, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Jakuba.

P. Petr

Dětské mše sv. s návštěvou světců
Na tento školní rok jsme naplánovali velký projekt – SVATÍ. Každou středu zavítá na mši
sv. postava světce. Většinou je to svatý, který má v blízkém období svátek. V září již za
dětmi přišli sv. Matka Tereza, sv. Ludmila, sv. Václav a sv. František. Každá postava vždy
o sobě a svém životě povyprávěla, měla také oblečení, které je pro ni typické – Sv. Ludmila
a sv. Václav byli vzácně oblečeni, sv. Matka Tereza a sv. František měli hábity, které přísluší
jejich řádům a v ruce svůj atribut. Každé setkání s nimi bylo velmi pěkné. V pravidelném
pokračování nás zastavila koronavirová pauza. Kéž bychom mohli zase brzy pravidelně
pokračovat s dalšími svatými. Zatím plánujeme, že bychom vynechané svaté pozvali za
dětmi v dalším roce, aby děti nepřišly o jejich vyprávění a nálepku do okýnka na plakátu.
Rodiny, které se účastní mše sv. ve středu, mají doma plakát, do kterého si lepí nálepky
svatých, dopisují datum svátku a malují atribut. Podobný velký plakát je i v kostele.
Děkujeme skupině starších dětí z naší farnosti, kteří jsou do projektu zapojeni a tyto postavy
svatých si připravují. Chystají si oblečení, učí se rozhovory a celé si to předem zkouší
s p. farářem. Doufáme, že se brzy budeme moci opět setkávat a pokračovat tam, kde jsme
byli nuceni se zastavit.

M. Koutná
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Brigády na farní zahradě
Po loňském roce, kdy se během několika sobot podařilo udělat hodně práce (vyklidila se
stodola, odklidil se starý plot, vyrovnala se část zahrady, na kterou se nasela tráva a spousta
dalších věcí), jsme se těšili na to, že letos navážeme na loňský rok a podaří se nám zahradu
opět trochu vylepšit. Letos tomu ale bylo trochu jinak. Již v půlce března nás zastavila
koronavirová krize, která nám znemožnila nejen práci na farní zahradě, ale ochromila nás
všechny, naše setkání a další naše aktivity. A tak jsme se k práci na farní zahradě dostali až
po prázdninách. Opět se rozjela práce na dokončení dlážděné plochy hned za vraty, upravila
se další část zeminy, kde by měla být tráva a pustili jsme se do úpravy na levé straně fary,
kde jsme odebrali část naházené sutě. Nyní je třeba zvolit vhodné technické řešení, aby se
podařilo odvést vodu od stěny fary a pak se do toho pustit. Snad se to podaří ještě letos.
Nyní bohužel je podobná situace jako na jaře, takže uvidíme, co nám situace dovolí. Budeme
se tedy těšit na příští rok, že se snad situace zlepší, a budeme moci opět pokračovat
na úpravě farní zahrady.

T. Koutný

Relikvie Jana Pavla II.

Na základě písemné žádosti zaslané polskému kardinálu Stanislawu Dziwiszovi je od
poloviny měsíce října naše farnost bohatší o jednu cennost, a tou je vzácná relikvie
slovanského papeže sv. Jana Pavla II. – jedná se o kousek tkaniny s papežovou krví, která
byla přivezena z polského Krakova a bude uložena v našem kostele sv. Mikuláše v Šaraticích.

Účinkování sólistů na kůru v Šaraticích – 1. díl
Na povznesení hudební úrovně šaratického kůru mají velkou zásluhu sólově
vystupující zpěváci. Za mojí éry – coby regenschoriho kostela sv. Mikuláše (22. března 2009–
dosud) – zde účinkovali: Daniela Blahová ze Stařechovic, absolventka Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě, nyní ředitelka ZUŠ; Kateřina Jiráková ze Slavkova u Brna, abs.
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Hudební fakulty JAMU, nyní učitelka ZUŠ; Antonín Paleček z Hostěrádek-Rešova; Blanka
Robešová ze Šaratic; ze slavkovského vokálně-instrumentálního ansámblu Collegium
musicale bonum rovněž Kateřina Dvořáková, Olga Frydrychová, Jaroslava Galatová, Lenka
Janošková, Martina Tesáčková a Kristýna Vladíková, jež zde zanechala velmi výraznou
hudební stopu.
Jelikož Kristýna není místní (bydlí v Bošovicích) a s jejím profesním životem farní obec
nebyla dosud obeznámena, je nanejvýš vhodné ji alespoň zevrubně představit. Prvotní
hudební formaci získala na Základní umělecké škole v Horním Benešově (1990–2001) – zde
navštěvovala hodiny zpěvu u Lenky Liberdové a hry na housle u Jany Čopjanové. Poté se
rozhodla oddat hudební múze cele, a proto pokračovala ve studiu sólového zpěvu na
Janáčkově konzervatoři v Ostravě (2001–2007), ve třídě Hedviky Luzarové. Pro svoji profesi
se připravila absolvováním programů Učitelství hudební výchovy pro SŠ a ZUŠ + sólový zpěv
u Jany Hladíkové na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2007–2014).
Externě spolupracovala v operetním sboru Národního divadla moravskoslezského (2003–
2008), učila zpěv na ZUŠ Bruntál, pobočce Horní Benešov (2002–2010) a ZUŠ Židlochovice,
pobočce Sokolnice (2016–2017), od července 2013 je nedílnou součástí souboru Collegium
musicale bonum. V Šaraticích se uvedla nejprve při pohřební liturgii, kdy kromě sólového
pěveckého projevu ochotně vypomohla místnímu sboru, tak říkajíc z listu. Výrazně na sebe
upozornila širší vrstvu farního společenství na hody 4. srpna 2013, při interpretaci skladby
Do domu Hospodinova Vojtěcha Javory, jež byla uvedena v premiéře u příležitosti 110. výročí
kostela – na provedení spoluúčinkoval Šaratický chrámový sbor. O Vánocích téhož roku
zapěla sóla v Žarošické mši pastýřské Zdeňka Zouhara s ansámblem Collegium musicale
bonum – naposledy zde soubor vystoupil u příležitosti Slavkovské iniciativy smíření konané
5. října 2019, kde v rámci koncertu mj. uvedl opus Missa in C „Spatzenmesse“ (KV 220)
Wolfganga Amadea Mozarta.
Nejčastěji mohli šaratičtí farníci Kristýnu slyšet zpívat při nedělních mších –vždyť od
poloviny roku 2013 do 30. srpna 2020 celkem vystoupila pětasedmdesátkrát (!). V jejím
podání zazněla tato díla: Jacob Arcadelt – Ave Maria; Johann Sebastian Bach – Bist du bei
mir (BWV 508); J. S. Bach – Eins ist Noth! ach Herr, dies Eine; J. S. Bach – Jesu, meines
Glaubens Zier; J. S. Bach – Jesu, meines Herzens Freuď; J. S. Bach – Mein gläubiges Herze
(Pfingst-Cantate, BWV 68); J. S. Bach – O Jesulein süß, o Jesulein mild; Giulio Caccini – Ave
Maria; Francesco Durante – Vergin, tutto amor; Antonín Dvořák – Ave Maria; A. Dvořák –
Ave maris stella; A. Dvořák – Skrýše má a paveza má Ty jsi № 2 (Biblické písně, op. 99); A.
Dvořák – Hospodin jest můj pastýř № 4; A. Dvořák – Bože! Bože! Píseň novou № 5; A.
Dvořák – Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou № 8; A. Dvořák – Pozdvihuji očí svých k
horám № 9; A. Dvořák – Zpívejte Hospodinu píseň novou № 10; Paul Faughey – Panis
angelicus; Gabriel Faure – Pie Jesu (Requiem, op. 48); César Franck – Ave Maria in f; C.
Franck – Ave Maria in g; C. Franck – Panis angelicus; Charles Gounod: Ave Maria; Zdeněk
Hatina – Myslel jsi na mě, Hospodine (Responsorium č. 3); Georg Friedrich Händel – Aleluja,
amen; G. F. Händel – Dignare (Te Deum); G. F. Händel – Modlitba (Largo z opery Xerxes);
G. F. Händel – O salutaris hostia; G. F. Händel – Sit nomen Domini benedictum (Laudate
pueri Dominum, HWV 237); Jiří Kubeš Třebíčský, arr. – Narodilo se děťátko (Třebíčská
pastorela); Jan Evangelista Kypta – Pastorela in A; Zdeněk Lukáš – Hle, dotkl se úst mých
(Liturgické písně, op. 236); Stanislav Mach – Meditace pod křížem; Adam Václav Michna
z Otradovic – 1. píseň adventní; A. V. Michna – 2. píseň adventní; Wolfgang Amadeus Mozart
– Agnus Dei (Krönungsmesse, KV 317); W. A. Mozart – Ave Maria; W. A. Mozart – Ave verum
corpus; Giovanni Battista Pergolesi – Cujus animam gementem № 2 (Stabat mater); G. B.
Pergolesi – Quae moerebat et dolebat № 4; G. B. Pergolesi – Vidit suum dulcem natum №
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6; G. B. Pergolesi – Eja mater № 7; G. B. Pergolesi – Fac ut portem № 10; Jean Philippe
Rameau – Ave Maria; Jakub Jan Ryba – Spi, spi, neviňátko; Vojtěch Říhovský – Laudate
Dominum (Vložky k mimoliturgickým pobožnostem, op. 13); Camille Saint-Saëns – Ave Maria
in G; Johann Hermann Schein – O Jesu Christe, Gottes Sohn (Opella nova, 1618); Franz
Schubert – Ave Maria; F. Schubert – Ave verum; František Ignác Tůma – Žalm 51.
V kooperaci s dalšími pěvkyněmi uvedla dueta: Zdrávas Maria Panno (Božanův
kancionál, 1719); Vincenzo Bellini – Angiol di pace (Betrice di Tenda); W. A. Mozart – Ave
Maria; Giovanni Battista Pergolesi – Stabat mater Dolorosa № 1; G. B. Pergolesi – O quam
tristis et afflicta № 3; G. B. Pergolesi – Quis est homo qui non fleret № 5; G. B. Pergolesi
– Inflammatus et accensus № 11; a tria: Johann Sebastian Bach – Suscepit Israel
(Magnificat in D, BWV 243); František Musil – Ave Maria; Felix Mendelssohn-Bartholdy –
Laudate pueri (Drei Motetten, MWV 39). Většina repertoáru se dočkala opakovaného

uvedení.
Při interpretaci byl vždy respektován požadavek II. vatikánského koncilu actuosa
participatio populi (= na aktivní účast věřících), proto při sestavování dramaturgie hudební
složky liturgie byly zařazovány pravidelně jen dvě vložky k offertoriu a communiu, aby byl
dán dostatečný prostor též lidovému duchovnímu zpěvu. Uvedený repertoár na varhany
doprovodil podepsaný, některé skladby zazněly rovněž spolu s houslemi Slavkováků
Ladislava Jedličky a Zdeňka Kábrta.
Kromě výše uvedeného nutno poznamenat, že bošovická pěvkyně ochotně
vypomáhala Šaratickému chrámovému sboru, liturgické schole, podílela se na zavádění
nových kostelních písní, žalmů a zpěvů před evangeliem, zpívala na pohřbech, s ansámblem
Collegium musicale bonum na koncertech a regionálním festivalu Sborování.
Závěrem. Zásluhou Kristýny Vladíkové se šaratický kůr stal významným centrem
hudebního dění – v takovém rozsahu něco podobného okolní obce, ba ani města jako
Rousínov, Slavkov u Brna či Vyškov nemají. Díky nádhernému hlasu a přátelské povaze si
získala srdce nás všech. Lze si jen přát, aby se stala inspirací pro hudební dorost na kůru.

Karol Frydrych

Výročí 900 let premonstrátského řádu
V roce 1121, blízko údolí Prémontré, složil sv. Norbert se svými následovníky první sliby
a tím dali společně vzniknout premonstrátskému řádu. Ke složení těchto slibů došlo
o půlnoční mši sv. 25. prosince. Neslavilo se tedy jen Narození Páně, ale také narození řádu.
V roce 2021 oslavíme 900 let od tohoto velmi důležitého okamžiku pro náš řád. A protože
je vznik našeho řádu úzce spojen s vánoční dobou, začne jubileum již 1. adventní neděli
29. listopadu 2020 a skončí na konci vánoční doby, svátkem Křtu Páně, 9. ledna 2022.
Motem jubilejního roku je: SPOLU – S BOHEM – MEZI LIDMI.
V rámci jubilea se chystají různé oslavy, a to ve všech kanoniích československé cirkárie
(Teplá, Nová Říše, Želiv, Strahov a Jasov). V novoříšské kanonii budou hlavní
oslavy v sobotu 29. května 2021, tedy v den, kdy si připomíná kanonie odvedení bratří
nacistickými vojsky v roce 1942.
Více informací o premonstrátském jubileu najdete na webových stránkách, které vznikly
u této příležitosti: www.premonstrati2021.cz
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Možnost získání
plnomocných odpustků
v jubilejním roce
oslav 900 let od založení
premonstrátského řádu

1) Svatá zpověď
2) Přijetí eucharistie
3) Modlitba na úmysl Svatého Otce
4) Návštěva premonstrátského kostela,
kaple nebo oratoře
5) Účast na obřadech či modlitba
6) Modlitba

Získání plnomocných odpustků je samozřejmě možné i v našich farnostech (Šaratice,
Kobeřice u Brna a Vážany nad Litavou)
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MAURO Card. PIACENZA
vrchní penitenciář
Krysztof Nykiel
Regent
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Porodní bába, která za svůj život odrodila stovky dětí, přijde do nebe a Svatý Petr ji
přemlouvá: „Ty jsi byla taková starostlivá a dobrá. Zůstaň ještě na zemi a pomáhej ženám
v těžké chvíli, stejně tak jako dosud, jen Ty to umíš tak dobře.“ Porodní babka na to odpoví:
„Víš, Svatý Petře, nemohu se již více dívat, jak ženy trpí a otcové dětí si zatím užívají.“ „To
není problém, zařídím to, aby při každém Tvém porodu otcové dětí trpěli stejně jako
rodičky.“ Slíbí jí Svatý Petr. Tak se babka vrátí nazpět a hned ji volají k porodu. Žena se svíjí
v bolestech na posteli a manžel sedí u okna, chlastá pivo a příšerně se chechtá. „Vás nic
nebolí?“ ptá se zaraženě babka. „Ne, mě ne, ale podívejte se ven na toho kominíka. Svíjí se
na té střeše, jako kdyby byl v posledním tažení!“
Při jedné z návštěv USA měl papež zpoždění a vypadalo to, že na jednu z mnoha
plánovaných akcí přijede pozdě. Když se však snažil popohnat řidiče své limuzíny, aby jel
rychleji, řidič mu odpověděl, že má přísný rozkaz nejezdit s ním rychle. Papež se ale nechtěl
opozdit, a tak znovu naléhal na řidiče, ale ten se bál ho poslechnout. Nakonec papež donutil
řidiče sednout si na zadní sedadlo a Jeho Svatost usedla za volant. Za pět minut ho zastavil
policista pro rychlou jízdu. Když poznal muže za volantem, šel za svým velitelem. Policista:
„Seržante, mám problém. Chytil jsem někoho při překročení rychlosti, ale je to mimořádně
velké zvíře. Mám mu dát přesto pokutu?“ Seržant: „Samozřejmě! Nezáleží na tom, kdo je
to. Mimochodem, jak moc velké zvíře to je? Jako náš guvernér?“ Policista: „Mnohem
významnější!“ Seržant (s úšklebkem): „Je snad stejně důležitý jako náš prezident?“ Policista:
„Ještě důležitější.“ Seržant: „Tak kdo to teda je???“ Policista: „No, pane, přesně to nevím,
ale šoféra mu dělá papež.“
Letadlo má poruchu svého jediného motoru a nelze přistát. V letadle jsou čtyři cestující
a pouze tři padáky. Sedí tam lékař, který zároveň i pilotuje, právník, kněz a malý chlapec.
Pilot si nasadí jeden padák a vyskočí. Ostatním to vysvětlí slovy: ,,Jsem i lékař, zachraňuji
životy, tak musím žít.“ Hned potom rychle popadne druhý padák právník se slovy: Jsem
advokát a jak je známo, my jsme ti nejchytřejší lidé na světě, tak musím žít. Kněz tedy podá
poslední padák malému chlapci a pomáhá mu vyskočit. ,,Sejdeme se dole ?“ Zeptá se
chlapec. ,,Je mi líto, ale musím tu zůstat, nemáme už další padák“ odpoví kněz. Malý chlapec
na to odvětí: ,,Žádný strach, Otče, ten nejchytřejší člověk na světě, právě vyskočil s mým
školním batohem.“

Janovo evangelium - 8. kapitola v brněnském hantecu:
Doklapala k Šéfovi sajtna s jakósi koc a hlásí: „Šéfe, tudletu fuchtlu jsme lapli, jak kysala
s cizím konópkem. Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?“ Splichtili na nej
flignu, aby ho mohli nabonzovat. Šéf si čupl a cmrdlikal do písku. Když do nej furt vandrovali,
hókl na ne: „Kdo seš čisté, migni ju grimlem!“ A zase si čupl a cmrdlikal. Celá sajtna se
zdekovala a byla pali. Šéf nasísl na koc: „Kde só všeci, kocóre? Žádné te neodemlel?“„Ani
rana, Šéfe,“ hlásí koc. A Šéf na to: „Ani já te neodemelu. Sypé pali a už žádný levoty.“
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Rébus pro děti

Transparentní účet na opravu varhan
Stále mají možnost farníci přispět na opravu varhan prostřednictvím transparentního účtu
č. 289646725/0300.

Pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Šaratice.

Redakce: P. Petr Severin, O.Praem., Michaela Cenková
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