
 
Křesťanský humor 

 
Student jde na zkoušku. Vrátí se a maminka se ho ptá: „Tak co, udělal jsi 
zkoušku?“ Syn odpoví: „Ano, ale ten profesor byl velice zbožný.“ „Prosím 
tě, jak to?“ „No, měl ruce pořád složené a říkal: Ach Bože, ach Bože, ach 
Bože.“ 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Jeden malý chlapec dost zlobil. Tatínka to rozčílilo, a tak mu říká: „Tak už 
dost, už ti nařežu.“ Syn však byl velice vzdělaný ve víře, a tak říká: „Víš, ale 
tatínku, že já jsem chrámem Ducha svatého?“ Tatínka to nevyvedlo z míry a 
odpoví: „Neboj se, já budu tlouct jenom na zákristii.“ 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Jeden z ministrantů, který byl hokejovým fanouškem, začal chodit do dra-
matického kroužku. Protože pravidelně četl první čtení, tak i tam začal 
uplatňovat své dramatické umění. Jednou bylo čtení ze Starého zákona, kde 
se popisoval boj Izraelitů proti Amalečanům, když táhli judskou pouští. 
Kněz, který sloužil mši, mu před tím říkal: „To musíš ale znázornit boj!“ 
Ministrant se velice rozpálil a řekl: „Když Mojžíšovi ruce klesaly, Ameri-
čané vyhrávali, když Mojžíšovi ruce zvedali, Američané prohrávali. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Když Franta přišel v Horní Lhotě v neděli na fotbal, běžela desátá minuta. 
Pepík se ho ptá: „Proč jdeš tak pozdě?“ „Nemohl jsem se rozhodnout, jestli 
půjdu do kostela nebo na fotbal,“ povídá Franta. „A tak jsem si hodil koru-
nou.“ „Ale to ti nemohlo trvat tak dlouho,“ diví se Pepík. „No,“ říká Franta 
váhavě, „musel jsem si hodit 35 krát.“ 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Potkají se ruský kosmonaut – ateista a americký věřící neurochirurg. Posedí 
a popijí vodku a whiskey. Když již doba pokročila říká kosmonaut: „Tedy 
byl jsem ve vesmíru již několikrát, ale žádného Boha jsem tam neviděl.“ 
„To je zvláštní, já jsem operoval mozek spousty profesorů, akademiků, ale 
žádnou myšlenku jsem tam nikdy neviděl...“ 

∗∗∗∗∗∗∗ 
 
Zdroje: Zasměj se každý den. editor Jan Ihnát. Praha, 1999. 56 s; http://www.christnet.eu/clanky/5232/kostel_nebo_fotbal.url; 
http://www.christnet.eu/clanky/2579/neviditelne_skutecnosti.url. 
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Úvodní zamyšlení 
 

„Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.“ 
(Žalm 25,8) 

 

Aktuálně 
 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou středu od 10:00 se koná mše svatá v Domově pro seniory U Pra-
mene Louny. Mši svatou můžete volně navštívit. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
Každou sobotu od 18:00 se pravidelně koná mše svatá v kostele sv. Jakuba 
v Cítolibech s nedělní platností pro věřící, kteří se nemohou z vážných dů-
vodů účastnit nedělní mše svaté. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 16. července 2017 od 15:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Kroučové a okolí k poutní mši svaté ke cti svaté 
Markéty . 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V neděli 23. července 2017 od 16:00 zve duchovní správa a obecní úřad 
všechny obyvatele Cítolib a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jakuba 
Staršího. Slavnou mši svatou doprovodí lounský chrámový sbor. Po mši 
svaté následuje koncert vážné hudby: Marie Šestáková − varhany, cembalo, 
Magdalena Tůmová − flétna a Miroslava Časarová − soprán. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
V sobotu 29. července 2017 od 16:00 zve duchovní správa všechny 
obyvatele Nečich a okolí k poutní mši svaté ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny, 
při které bude nově vysvěcena místní kaple sv. Anny po opravě interiéru. 

∗∗∗∗∗∗∗ 
ÚKLID:  V sobotu 29. července 2017 od 14:00 prosíme zdatnější farníky 
o pomoc při úklidu v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Dolním 
Ročově. Pomocníci hlaste se P. Machkovi. 



 
Přehled nedělních a svátečních bohoslužeb 

 
  2. 7. 2017 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Dolním Ročově 
  – Mše svatá ve 14:30. 
 
  5. 7. 2017 SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE  

Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 9:00. 
 
  6. 7. 2017 PRVNÍ ČTVRTEK V M ĚSÍCI  
  Kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků 
  – Mše svatá v 17:30. 
 
  9. 7. 2017  14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 
16. 7. 2017  15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Opočně 
   – Mše svatá v 10:30. 
 

  POUTNÍ MŠE V KROUČOVÉ 
  KE CTI SVATÉ MARKÉTY – Mše svatá v 15:00. 
 
23. 7. 2017  16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 
 

  Kostel sv. Jiljí ve Vinařicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  POUTNÍ SLAVNOST V CÍTOLIBECH 
  KE CTI SVATÉHO JAKUBA STARŠÍHO 
  – Mše svatá v 16:00. 
 
29. 7. 2017 SOBOTA 16. TÝDNE V MEZIDOBÍ 
  Kostel sv. Stanislava v Měrunicích – Mše svatá ve 14:00. 
 

  Kaple sv. Anny v Nečichách – Poutní mše svatá v 16:00. 
 
30. 7. 2017  17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
  Děkanský kostel sv. Mikuláše v Lounech – Mše svatá v 8:30. 

Plody Ducha svatého – Dobrota 
 

Vladimír a dozorce - lékař v koncentráku 
 

Co znamenají Ježíšova slova: „Vy jste světlo světa“? 
Znamenají: Vaše dobrota je znamením Otcovy dobroty. 
 

Vladimír Lindenberg, pravoslavný křesťan, byl lékař. Žil ve třicátých letech 
v Bonnu a jako Hitlerův odpůrce byl odsouzen na čtyři roky do koncentrač-
ního tábora. Poslechněme si sami, co vyprávěl o jednom dozorci v tomto 
pracovním lágru: 
 

Říkali jsme mu „Flabbes“. Měl pěkný jezdecký bič a pilně ho používal. Ob-
zvlášť rád švihal po nohách. To hrozně bolelo. Bičík zahvízdal a člověk 
pocítil ostrou bolest; často praskala kůže a tekla krev. Vypadal při této akci 
naprosto nezúčastněně. Měl při tom vzhled jakoby netečného chlapce, který 
působí bolest bezbrannému zvířeti. Pak šel dál, k další oběti. 
 

Když jsem se jednou při kopání zastavil, abych nabral dech, přiskočil 
Flabbes ke mně, aby mi zasadil ránu bičem. Neslyšel jsem ho přicházet a 
udiveně jsem se zvedl. Flabbes mi pohlédl do tváře a zarazil se. Nejdříve 
nevěděl, co by měl říct, a pak zavolal: „Neznáme se. Připadáte mi nějak 
povědomý.“ Řekl jsem jen: „Nevím.“ On však nepovolil. „Musím vás znát! 
Byl jste dříve v Bonnu?“ „Ano.“ „Jste lékař?“ „Ano, to jsem.“ „Pak jste 
zachránil život mé ženě! Vzpomínáte si ještě? Jednou v noci jsem k vám 
přišel do bytu. Moje žena měla hrozné křeče a já jsem běhal jako šílený od 
jednoho lékaře ke druhému, ale žádný mi neotevřel. Pak jsem přišel k vám. 
 

Otevřel jste a okamžitě jste se mnou jel. Zjistil jste, že se jedná o zánět sle-
pého střeva, a protože jsme nesměli ztrácet čas, jel jste s námi do nemocnice. 
Byla okamžitě operována, bylo to těsně před prasknutím. Pak jste mě odvezl 
domů. - Ale co děláte tady, mezi zločinci?“ 
 

"Jak vidíte, kopu v rašeliništi. A ti, které nazýváte zločinci, jsou profesoři, 
lékárníci, studenti, faráři a politici. Můžete nás nazývat 'zločinci', my se za 
ně nepovažujeme.“ 
 

Byl docela zmatený, jeho obraz světa se zhroutil. Po tomto setkání se ten 
dozorce proměnil. A když procházel kolem vězňů, šlehal sice bičem, ale jen 
do svých holínek. Nás už nešvihal. 
 
Zdroj: www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vladimir-a-dozorce-lekar-v-koncentraku.html - podle knihy Pierre Lefévre Příběhy psané životem. 


