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SVAT› JAKUB BRNO
»ERVENEC
SRPEN 2019

Prosba
Pane
nauč mne vnímat dech stromů
nauč mne slyšet orchestr luk
nauč mne umýt se rosou z čistého
nebe
nauč mne přijímat světlo a teplo

slunečního jasu
nauč mne pozorovat hvězdy

k nespočítání
nauč mne děkovat Zemi,

že po ní mohu jít k Tobě.

                                                       Marie Veselá

Milí bratři a sestry, farníci
a všichni, ke kterým se zpravodaj
farnosti u sv. Jakuba v Brně dostal,
srdeËnÏ v·s vöechny zdravÌm... PoprvÈ jsem v·s takto oslovil v ˙noru 2000. Od tÈ doby jsem
v·s takto oslovoval pravidelnÏ. Dnes v·s takto oslovuji z¯ejmÏ naposledy jako far·¯ u sv. Ja-
kuba v BrnÏ. Dnem 1. 8. 2019 bude nov˝m far·¯em u sv. Jakuba v BrnÏ jmenov·n P. Mgr. Jan
Pacner, b˝val˝ vojensk˝ kaplan na UniverzitÏ obrany v BrnÏ, jeötÏ b˝valejöÌ administr·tor
v BrnÏ-ÿeËkovicÌch a souËasn˝ kaplan pro vysokoökol·ky v BrnÏ. J· se bÏhem pr·zdnin od-
stÏhuji na petrovskou faru a budu i nad·le dÏkanem brnÏnsk˝m.

Po dobu tÈmÏ¯ 20 let jsem v·s informoval, zval k modlitbÏ, nÏkdy jsem v·m odhaloval svÈ
sny. NynÌ se toto obdobÌ uzavÌr·.

V tuto chvÌli nechci toto obdobÌ hodnotit. Soud pat¯Ì Bohu a prosÌm o jeho milosrdenstvÌ.
V tuto chvÌli bych r·d podÏkoval. P¯edevöÌm Bohu za tento Ëas, za milost naöeho kostela,

za naöe farnÌho spoleËenstvÌ i za kaûdÈho z v·s.
V tuto chvÌli prosÌm i v·s za odpuötÏnÌ vöeho toho, co nebylo podle BoûÌch pl·n˘, podle va-

öich oËek·v·nÌ a podle vaöich pot¯eb.
V tuto chvÌli bych v·m r·d pop¯·l vöe dobrÈ od Boha. Moûn· jste si vöimli, ûe jsem ËastÏji

a r·d p¯i möi sv. pouûÌval 3. eucharistickou modlitbu pro möe za r˘znÈ pot¯eby. P¯edevöÌm pro
n·sledujÌcÌ slova v nÌ obsaûenÈ:

ÑDej, aby vÏ¯ÌcÌ umÏli pozn·vat ve svÏtle vÌry znamenÌ Ëasu a ochotnÏ d·vali svÈ sÌly do sluûeb evangelia.
NauË n·s vnÌmat pot¯eby lidÌ: aù sdÌlÌme jejich smutek i ˙zkost, radost i nadÏji,ukazujeme jim cestu k sp·se
a jdeme spoleËnÏ s nimi do tvÈho kr·lovstvÌ.ì

Tato slova jsou m˝m p¯·nÌm v·m, milÌ brat¯i a sestry, farnÌci a vöichni, ke kter˝m se zpravodaj farnosti u sv. Jaku-
ba v BrnÏ dostal, to p¯eji i sobÏ. Aù dobr˝ B˘h ûehn· v·m i vöem, na kterÈ myslÌte a se kter˝mi se setk·v·te, p¯eje
a vyproöuje vdÏËn˝ otec V·clav Slouk

»ERVENEC
Vöeobecn˝ ˙mysl
Poctivost v soudnictvÌ
ñ aby vöichni, kdo spravujÌ soudnictvÌ, jednali poctivÏ
a aby nespravedlnost, p¯estoûe ve svÏtÏ i vÌtÏzÌ, nemÏla poslednÌ
slovo.
N·rodnÌ ˙mysl
ñ Aù vöichni lidÈ majÌ moûnost odpoËinku pro tÏlo i pro duöi a aù
vöude objevujÌ radost z BoûÌ blÌzkosti.

Změna pořadu bohoslužeb o prázdninách
UpozorÚujeme, ûe v dobÏ pr·zdnin nedÏlnÌ möe sv. v 9.30 hodin nebude

mÌt zvl·ötnÌ zamÏ¯enÌ na dÏti a nedÏlnÌ möe sv. v 19 hodin bude Ëesk·.
I v letoönÌm roce od nedÏle 7. 7. 2019 aû do nedÏle 25. 8. 2019 vËetnÏ

nebude v naöem kostele nedÏlnÌ möe sv. v 11 hodin. V 11 hodin se
konajÌ nejbliûöÌ bohosluûby v kostele sv. Tom·öe na MoravskÈm n·mÏstÌ,
v kostele NeposkvrnÏnÈho PoËetÌ Panny Marie na K¯enovÈ ulici a v bazilice
NanebevzetÌ Panny Marie na StarÈm BrnÏ. V naöem kostele jsou nedÏlnÌ
möe sv. v 8, 9.30 a v 19 hodin. Möe sv. v 11 hodin bude znovu v nedÏli 1. 9.
2019.

Po dobu pr·zdnin nebude b˝vat NikodÈmova noc. Po dobu pr·zdnin
nebude v provozu farnÌ kav·rna.

DÏkujeme za pochopenÌ a p¯ejeme poûehnanÈ pr·zdniny.

Otec V·clav Slouk

Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc
SRPEN
EvangelizaËnÌ ˙mysl
Rodiny ñ ökoly lidskÈho zr·nÌ
ñ aby se rodiny z·sluhou ûivota modlitby a l·sky st·valy st·le
vÌce Ñökolamiì skuteËnÈho lidskÈho zr·nÌ.
N·rodnÌ ˙mysl
Aù vÏrnost, l·ska a odpovÏdnost doprov·zejÌ vöechny manûele,
stejnÏ jako vytrvalost p¯i spoleËnÈ modlitbÏ v rodin·ch.

ÚNOR 2022

Milí farníci a vy, kdo navštěvujete kostel sv. Jakuba!
Laciný optimismus se v naší době dá živit velice těžko. Pokračující problémy 

s onemocněním Covid (blýská se konečně na lepší časy?), napětí kolem Ukrajiny se 
silnými výroky představitelů Ruska vůči Západu, bolestně pociťované rozdělení 
společnosti i církve, upravené zálohy na energie, nad jejichž výší se nezřídka proto-
čily oči i těm, kteří neměli nic společného se zkrachovalou Bohemia Energy, rostou-
cí ceny vlastně všeho… V této situaci mě inspirovala slova otce biskupa Vojtěcha 
v lednovém pastýřském listě, který pojednával o naší brněnské diecézi a kde v zá-
věru napsal:

A co udělat pro budoucnost naší diecéze, aby byla plná naděje…? Možná právě 
o tom píše svatý Pavel ve svém dopise křesťanům v Kolosách. Jeho dopis by se dal 
parafrázovat asi takto: Tou nadějí jste vy, duchovně i tělesně plodní věřící, kteří pro-
jevujete milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Vy, kteří dokážete 
vzájemně spolupracovat na všem, co je dobré. Vy, kteří se dokážete i ve své různosti 
respektovat a navzájem si odpouštět lidská provinění tak, jako je odpouští Bůh vám. 
Jste to vy, kteří jste poznali Boží lásku a radujete se z ní tak, že se stala ústřední 
hodnotou vašeho života a cestou k dokonalosti. Jste to vy, kterým v srdci nevládne 
zdánlivý pokoj bohatství a moci, ale pokoj Kristův. Vy, kteří jste za něj vděčni, a vy-

zařuje z vás. Vy, kteří se nebojíte slyšet a přemýšlet o slovech, která vám říkají druzí, a žijete v reálném 
světě, do kterého jste zasazeni. Jste to vy, kteří se snažíte svým životem zpívat Bohu písně vděčnosti 
a vším, co říkáte a konáte, se připojujete k tomu, čím opěvoval svého Otce Ježíš Kristus.

Opravdu nejsme povoláni k tomu, abychom (třeba i „zbožně“) vzdychali nad špatnou dobou nebo 
zkaženým světem, ale abychom do něho vnášeli pokoj a naději, především svým životem! A to můžeme 
dělat tehdy, když ze spojení s Kristem a také ze vzájemného povzbuzení budeme čerpat sílu a inspiraci. 
Kéž se toto spojení s naším Pánem i mezi námi upevňuje i v době oprav našeho chrámu se všemi jejich 
omezeními a těžkostmi!

Jan Pacner, farář

Povzbuzení Božího slova:
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil. 
Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je se mnou, on je můj pomocník. Žalm 118,5-7

Pochopit Slovo

Pochopit slovo
Můžeme až z dění
Jeho duch přetrvává
jak hlubina se chví.

Pochopit slovo
to Hlubina si cení
…je třeba vytoužit
Je nutno vykrvácet.

Pochopit Slovo
znamená žitím splácet
staletá zatížení

ten věkovitý dar
nesčetných generací…
Pochopit Slovo.

                                   Josef Javora

V pátek 11. února, na památku Pan-
ny Marie Lurdské, slavíme již 30. světo-
vý den nemocných. Jeho motem je le-
tos verš z Lukášova evangelia: Buďte 
milosrdní, jako je milosrdný váš nebes-
ký Otec (Lk 6,36). Na nemocné bude-
me myslet a modlit se za ně při obou 
mších svatých, ráno v 8 hod. u sv. To-
máše a večer v 19 hod. u sv. Jakuba.

Kvůli pandemii nemoci covid jsem 
v poslední době udílel posilu v nemoci, 
svátost pomazání nemocných, pouze 

jednotlivě na požádání. Doufám, že se 
situace už bude postupně zlepšovat, 
a proto zvu ke společnému slavení této 
svátosti ty, kterým je alespoň 60 let 
a mají zdravotní potíže, případně 
i mladší, kteří chtějí přijmout posilu ve 
své závažnější nemoci či zdravotních 
problémech.

Společné udílení svátosti pomazání 
nemocných se uskuteční o 3. neděli 
postní 20. března při mši sv. v 8 ho-
din.  o. Jan 

Světový den nemocných a slavení svátosti 
pomazání nemocných
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Události posledních dvou let srazily 
mnoho lidí na kolena. Ale také pověřily 
solidaritu a ochotu pomáhat. To jsme 
také pozorovali během Tříkrálové sbír-
ky. Viděli jsme, kolik lidí stále nezištně 
pomáhá druhým a podpoří péči o ne-
mocné, hendikepované, opuštěné, 
zkrátka své bližní v těžké životní si- 
tuaci.

Chtěla bych moc poděkovat všem, 
kteří se z naší farnosti do této sbírky 

Fotografie: Andrea H.

Společenství
Živého růžence

 Od roku 1995 při naší farnosti funguje 
Světové společenství živého růžence sv. Fi- 
lomeny (jehož centrum je v USA – Texasu). 
Toto společenství se pomalu rozrostlo cel-
kem do 31 „růží“ – to je skupina 15–20 lidí, 
kteří se zavázali denně modlit svůj desátek 
a dohromady se tedy denně pomodlí celý 
růženec – za naši farnost 31×. Desátek je 
určen na stálo – nemění se, což je jedno-
dušší k zapamatování, ale má to i své nevý-
hody, třeba že tajemství někomu „zoby- 
čejní“. Každopádně všeobecně čas je 
neúprosný a náš Pán si co chvíli někoho 
povolá k sobě, a tak se stane, že je desátek 
volný – místo neobsazené a modlitba ne- 
úplná. 

Prosíme, pokud by někdo chtěl vzít na 
sebe tuto malou modlitební službu, přihlas-
te se! V současné době jsou volné tyto de-
sátky:

„Kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého 
počala“,

„S kterým jsi, Panno, Alžbětu navští- 
vila“ 

a „Který se pro nás krví potil“.
Přesto, že toto společenství se tady na 

zemi vzájemně nezná, pevně věřím, že je 
milé v očích Božích. Spousta lidí dosvědču-
je hmatatelnou pomoc ve svých životech 
– a vědomí, že na žádnou situaci nejsme 
sami! Pokud máte zájem, hlaste se!

Za společenství ŽR Helena Múčková
tel: 604 327 000

Farní kavárenská 
pomazánka

V naší farnosti funguje v neděli farní ka-
várna. Střídáme se s rodinami v přípravě 
občerstvení a obsluze. Již delší dobu často 
slyším dotaz na pomazánku od Jiřinky. 
A tak uvádím recept:

1 pomazánkové máslo, 2 obdélníčky sý-
ra (Apetito, Smetanový, atd.) Promíchat 
nejlépe šlehačem, vmíchat na drobno na- 
krájenou šunku a hojně nakrájenou pa-
žitku.	 H.M.

Synoda
Je to až podivuhodné, ale podařilo se 

v naší chladné a rozptýlené farnosti dát do-
hromady asi 12 skupinek. Samozřejmě to 
neznamená, že všechny debaty „objeví 
Ameriku“, ale i tak je to pěkné, že lidé jsou 
ochotni dát svůj volný čas a zamyslet se 
nad tématy, týkající se života církve.

Víme z Písma, že jsme k této činnosti 
často nabádáni. (Pokud chcete, nahledejte 
si pro povzbuzení: Žid 3,13; 1. Sol. 5,11; 
Kol. 3, 16; Gal. 6,2). Každopádně všem 
zúčastněným upřímně děkuji a všechny 
„nezúčastněné“ prosím o modlitbu, aby sy-
noda v naší církvi splnila to, co se od ní 
očekává.

Za koordinaci Helena M.

zapojili. Konkrétně tedy těmto chlap-
cům: Vojtovi L., Vintířovi L., Vilémovi L., 
Václavovi L., Patrikovi H., Šimonovi H., 
Martinovi H., Michalovi H. a Martino- 
vi S., a také jejich rodičům, kteří je 
doprovázeli. 

Do našich pokladniček se vybralo 
25.349 Kč.

Podívejte se, jak jim to sluší…! 

Andrea Horáková
(koordinátorka farní Tříkrálové sbírky) 

Naše „Tříkrálovka“
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Je 14 dní před Vánoci. Minulý tý-
den se nám konečně podařilo sehnat 
instalatéra, který spravil kapající trub-
ku od ohřívače teplé vody ve sklepě. 
Než přišel, tak jsme museli několikrát 
denně měnit pod ohřívačem hluboké 
fotografické misky a v noci to prostě 
přeteklo. Ve sklepě to naštěstí tolik ne-
vadilo. Jdu přehodit prádlo v pračce 
a zarazil mě syčivý a bublající zvuk 
u ohřívače. Koukáma nahoře na okraji 
komínku je to celé dokola prorezlé, rez 
v tom bublá a po ohřívači stéká rezavá 
voda. No nic, takže logickým úsudkem 
docházím k závěru, že ohřívač netěsní, 
prorezl a poměrně rychle je nutné najít 
někoho, kdo se na to podívá. Takže dal-
ší kolečko shánění. Tentokrát ne insta-
latéra, ale asi kotlaře… Volám manželo-
vi do práce: „Houstone, máme pro-
blém!“. Říká, že se půjde zeptat kolegy 
v práci, je z vedlejší vesnice, jestli náho-
dou někoho nezná, kdo by se na to šel 
podívat a rozhodl, jestli je nutná výmě-
na, a jestli jo, tak co potřebujeme. Za 
chvíli volá, že dostal číslo, volal a nesta-
čil se divit. Nejřív ho dotyčný chtěl po-
slat poměrně rychle do háje, že je v dů-
chodu, už to nedělá, manžel intenzivně 
cítil, že už nemůže dál naléhat. Jméno 
kolegy z práce ale pomohlo, že se ales-
poň zeptal, kde bydlíme. V České? Tak 

Opravy už poznamenávají program 
bohoslužeb i možnost otevření našeho 
chrámu. Připomínám pořad bohoslu-
žeb naší farnosti v následujícím období:
Neděle: 8.00, 9.30, 19.00 (SK) –
 kostel sv. Jakuba
Pondělí–pátek: 19.00 –
 kostel sv. Jakuba
Pátek a sobota: 8.00 –
 kostel sv. Tomáše. 
Ranní mše sv. v kostele sv. Tomáše 
bude	též	na	Popeleční	středu
2.	března	v	8.00	hod.

Na tyto mše sv. můžete zadávat své 
úmysly (kromě mše sv. v sobotu ráno, 
kdy se vždy modlíme za naše zemřelé, 
s kterými jsme se v uplynulém týdnu 
rozloučili). 

Od pondělí do čtvrtka můžete nav- 
štívit mše sv. v 7.00 u sv. Tomáše nebo 
v 8.30 v kapucínském kostele.

Kvůli opravám nejsou v našem 
chrámu svatební ani pohřební boho-
služby. Křty se uskutečňují i během 
oprav.

Výzva průvodci
Již vícekrát jsme vyzývali zájemce 

o průdcovskou službu v našem kostele. Po-
kud je náš chrám přes den otevřený, může 
do něj zavítat kdokoliv! To také skýtá ne-
bezpečí, že tohoto prostoru může někdo 
zneužít nejen k modlitbě, či obdivování krá-
sy kulturní památky. Proto je osoba průvod-
ce – hlídače, tak důležitá.

Prosím, pokud byste ve svém čase našli 
chvíli, a tak pomohli v této situaci, budeme 
rádi. Čeká vás nejen krása naší gotické ar-
chitektury, finanční odměna, ale hlavně 
pohyb v přítomnosti Ježíše v Eucharistii. 

Zájemci, hlaste se na faře sv. Jakuba!

Farní pouť od Jakuba 
k Jakubovi

V rámci přípravy desetiletí na výročí 
800 let od založení našeho kostela (roku 
1228), pořádáme poutě po kostelích za-
svěcených sv. Jakubovi staršímu, zatím 
v naší brněnské diecézi.

Poslední byla 25. 9. 2021 a máme na ni 
všichni pěkné vzpomínky. Další se uskuteč-
ní ve velikonočním oktávu, a sice v sobotu, 
23. dubna 2022. Tak si tento termín rezer-
vujte.

Za organizaci jáhen Josef

počkejte, já tam v půl jedné jedu vy-
zvednout manželku, je na návštěvě 
u Vlasáků. Cože? Aha, to je u vás v uli-
ci? Ano, ob tři domy... Tak ve čtvrt na 
jednu se zastavím. Zastavil se, podíval, 
konstatoval, že ohřívač dosloužil a že je 
to na výměnu. Takže dál. Páčím z něj, 
jestli nezná někoho, kdo by nám to vy-
měnil. Povedlo se dostala, jsem číslo 
na otce a syna, instalatéry, kteří se zna-
jí s další sousedkou, jsou dobří známí, 
a mám se na ni odkázat, že jsme od ní. 
Volám, podařilo se mi dovolat, a pokud 
se někomu doposud nezdálo, že je to 
„náhodička“, že Boží pomoc přichází 
skrz tyhle všední praktické věci, tak 
teď to bude zjevné. Instalatér otec říká, 
že jsou právě na cestě z Blanska do Br-
na a pokud je někdo doma, tak se mo-
hou za půl hodiny stavit!!! Ne. To není 
možné! To už je moc. Ale je to tak. Za 
půl hodiny přijíždí, kouknou na ohřívač. 
Je kaput, navrhují stejný typ, řeknou, 
že ještě ve firmě zkontrolují, jestli ho 
má dodavatel, a že by přišli příští tý- 
den ho vyměnit (týden před Vánoci!). 
Opravdu přišli, a během několika hodin 
jsme měli nový ohřívač. 

Náhody neexistují. Je to Boží vůle, 
pomoc, odměna, projev lásky. Já v to 
věřím...

Leona Chadimová 

Aktuální pořad bohoslužeb včetně 
kněze, který je slaví, najdete na našich 
farních stránkách v sekci „Program mší 
a událostí“ – www.svatyjakub.cz/ 
kalendar/ 

Sledujte též sekci „Ohlášky“, kde 
najdete další aktuální informace.

Kostel je otevřen (pokud to umož-
ňují opravy) k modlitbě a návštěvě: 
pondělí–sobota: 10–18 hod. 
neděle: 13–18 hod.

V některé dny je ovšem potřeba 
kostel z bezpečnostních důvodů (např. 
kvůli manipulaci s vysokozdvižnou plo-
šinou) uzavřít. Prosím proto o pocho-
pení, když najdete kostel během dne 
uzavřený.

Srdečně zveme na oficiální zahá-
jení	 oprav	 s	 představením	 celého	
projektu	veřejnosti,	které	se	za	účas-
ti	 osobností	 veřejného	 života	 usku-
teční	 v	 úterý	 1.	 března	 2022	 v	 16	
hod. v našem kostele. o. Jan 

To nevymyslíš, to nenaplánuješ…
aneb jedna náhodička – instalatérská

Program v kostele a opravy

Úklid v kostele 
sv. Jakuba

Sobota po prvním pátku 
v měsíci v 9.00
a v ostatní pátky v 19.45,

Na žádost našich farníků, kteří by 
rádi vypomohli s úklidem, uvádíme 
rozdělení úklidových služeb, vždy 
na příslušný měsíc:

Úklid v kostele v roce 2022
v	měsíci	únoru	a	březnu:

KDY:  KDO:
  ZODPOVÍDÁ:

SOBOTA 5. 2. rodiče
  Josef Múčka

PÁTEK 11. 2. neokatechumenát
  Jiří Novák

PÁTEK 18. 2. slovenská mládež
  Adam Kušlita

PÁTEK 25. 2. mládež
  Vít Haičman

SOBOTA 5. 3. rodiče
  Josef Múčka



Z kalendáře: únor 2022
Pro	bližší	informace	sledujte	ohlášky	a	naše	farní	stránky	www.svatyjakub.cz.

Datum             Hodina Co nás čeká Místo

Ne	 6.	2.	 	 5.	neděle	v	mezidobí

Čt 10. 2. 19.00 Příprava na biřmování ............................................................. fara

Pá 11. 2.  Panny Marie Lurdské – světový den nemocných

Ne	 13.	2.	 	 6.	neděle	v	mezidobí

  9.30 Při mši sv. představení dětí, které se začnou

   připravovat ke svátosti smíření a sv. přijímání

Ne	 20.	2.	 	 7.	neděle	v	mezidobí	–	sbírka	Haléř	sv.	Petra

Út 22. 2.  Svátek Stolce sv. apoštola Petra

Čt 24. 2. 19.00 Příprava na biřmování ............................................................. fara

Ne 27. 2.  8. neděle v mezidobí

Út	 1.	3.	 16.00	 oficiální	zahájení	oprav	kostela	s	představením .......... kostel

	 	 	 celého	projektu	veřejnosti

St	 2.	3.	 	 Popeleční	středa	–	den	přísného	postu

   Mše sv. 8.00 (v kostele sv. Tomáše), 19.00

Pá 4. 3. 20–21 Nikodémova noc  ..................................................................... kostel

Ne	 6.	3.	 	 1.	neděle	postní

Vydala Římskokatolická farnost u sv. Jakuba, Jakubská 11, 602 00 Brno. Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Neprodejné! Text neprošel jazykovou 
korekturou. Příspěvky označené BB jsou převzaty z informačního servisu Biskupství brněnského. Články z minulých čísel našeho Zpravodaje a základní 
informace o kostele a farnosti sv. Jakuba najdete na internetové adrese: www.svatyjakubbrno.wz.cz.

Špetka humoru od jáhna Josefa:
Ze školních lavic…

Pan katecheta nabádal nejmenší děti 
k poslušnosti slovy:
„Neposlušnost se nevyplácí. Vezměte 
si například pohádku o Koblížkovi. Kob-
lížek byl neposlušný, utekl a sežrala ho 
liška.
„A kdyby byl poslušný, tak by ho zbaštil 
dědeček a to ještě dřív,“ protestoval To-
mášek.

* * *
Na školní chodbě se ptá rozmrzelý otec 
kolemjdoucí učitelky: 
„Dobrý den, nevíte, kde bych našel paní 
učitelku Dvořákovou? 

Už ji marně hledám půl hodiny.“
„Tak to bude určitě ve sborovně.“
„No to snad není možné, pošle si pro 
mě, a pak si klidně někde zpívá!“

* * *
Kamarádi z mezinárodních studií se po 
létech sejdou a plánují společný výlet. 
Čech říká: „Já vezmu housky se salá-
mem.“ 
Němec: „Já vezmu pivo.“ 
Francouz: „Já vezmu víno.“ 
Skot: „Já vezmu bráchu.“

* * *
Doma lamentuje otec:
„Vysvědčení samá trojka a čtyřka! Mů-

žeš mi říct, z čeho máš takovou radost?“ 
„Už jen jeden výprask a pak jen prázd-
niny!“

* * *
„Táta mi nasliboval za vysvědčení hory, 
doly.“ „Ale slovo nesplnil, co?“ 
„No, jak se to vezme. Dal mi atlas 
světa.“

* * *
V hodině dějepisu.
Učitel položil otázku a žák neodpovídá. 
„Tak co, Karlíku, dělá ti tato otázka po-
tíže?“ 
„Pane učiteli, otázka mi potíže nedělá, 
spíše odpověď!“


