
 
 

 

V Českých Budějovicích 22. 7. 2021 

 

Milí přátelé, 
 

zdravíme Vás již skoro v polovině prázdnin.  

Léto je v plném proudu a asi budete s námi souhlasit, že rychlé střídání 

horka, bouřek, lijáků a krup je pro nás něčím neobvyklým. Nebo si 

pamatujete něco podobného z Vašeho bohatého života? Možná byste 

mohli zavzpomínat. S tím vším však přišly na mnoha místech různé 

přírodní katastrofy. Z té zatím u nás největší, kterou bylo tornádo na jihu 

Moravy na konci června, fotky a videa zničených vesnic s troskami domů, 

pahýly stromů apod. obletěly svět. Je to velice smutná podívaná, která 

vyvolala vlnu solidarity v našem národě, pomoc dobrovolníků, finanční 

sbírky a vyjádření soucítění a modlitby z různých koutů republiky i ze 

světa. A teď nás zase zavalují zprávy a obrázky povodněmi zničených 

území z různých zemí Evropy, zvlášť hrůzostrašné jsou ty  

z Německa. A znovu vyvstává otázka: vybaví se Vám ve vzpomínkách 

nějaké přírodní pohromy, které jste zažili?  

Mezi těmi, kdo vyjádřil svou účast všem těm, které ničivé tornádo 

zasáhlo a ujistil je o svých modlitbách, byl i papež František. Papež 

nedávno také vydal poselství pro všechny babičky a dědečky, a tedy pro 

všechny staré lidi, k příležitosti Světového dne prarodičů a starých lidí. 

Tento den se letos slaví poprvé a důvodem k jeho vyhlášení byla 

pandemie, při níž zvlášť staří lidé trpěli osamoceností. Bude se slavit vždy 

v neděli v blízkosti svatých Jáchyma a Anny, kteří jsou podle tradice 

prarodiče Ježíše, letos 25. července. 

Letošní motto Světového dne prarodičů a starých lidi vychází z věty 

Matoušova evangelia, kterou řekl Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi 

po všechny dny“. A papež se ve svém poselství obrací ke každému z vás: 

„Já jsem s tebou po všechny dny“ jsou slova, jimiž bych se rád jako římský 

biskup a jako senior, stejně jako ty, na tebe obrátil u příležitosti prvního 

Světového dne prarodičů a seniorů.“  



Papež se tak sám staví po bok nejstarší generaci a dává najevo, že na 

vás všechny on i celá církev myslí a za každého se modlí, ke každému se 

sklání a říká, že každý jste důležitý se svými zkušenostmi a vzpomínkami. 

Pro papeže Františka nejsou babička a dědeček jen ti, co mají vnoučata, 

ale zároveň všichni lidi pokročilého věku. 

Papež ve svém poselství mluví o andělech, kteří nejen Vám v době 

nouze různě pomáhali. Co myslíte, jaké anděly má na mysli a máte je také 

blízko sebe?   

Avšak i když se všechno zdá temné jako v těchto měsících pandemie, 

Pán i nadále posílá anděly, aby utěšili naši samotu a opakovali nám: „Já 

jsem s tebou po všechny dny.“ Říká to tobě, říká to mně, říká to všem. 

Právě to je smysl tohoto Dne. Přál jsem si, aby se poprvé slavil v letošním 

roce, po dlouhé izolaci a při stále pomalém návratu ke společenskému 

životu; aby ke každému dědečkovi a každému starému muži, ke každé 

babičce a každé staré ženě – zvláště k těm, kdo jsou mezi námi 

nejosamělejší – přišel na návštěvu anděl! Někdy bude mít tvář našich 

vnuků, jindy našich příbuzných, dávných přátel nebo těch, které jsme 

poznali právě v této těžké době. V tomto období jsme se naučili chápat, jak 

důležitá jsou pro každého z nás objetí a návštěvy. Jak mě rmoutí, když vím, 

že na některých místech to ještě stále není možné! 

Papež také mluví o tom, že nezáleží, kde se nacházíte, co ještě zmůžete, 

kdy jste se stali prarodiči nebo vůbec jimi nejste, jestli jste ještě 

samostatní nebo potřebujete pomoc a asistenci. Nikdo Vám totiž nemůže 

vzít úkol a poslání, náležející hlavně té starší generaci, a tím je předávat 

své zkušenosti, tradice, víru, vzpomínky aj. svým vnoučatům i dalším lidem  

v blízkosti. Věřte, že my potřebujeme od vás získávat sílu k překonávání 

těžkostí, naději do těžkých časů a trpělivost s vlastní omezeností  

a nemohoucností. A přitom všem ještě často neztrácíte úsměv a radost!  

I tohle se od Vás můžeme učit. 

Milí přátelé, i na Vás jsme v tento Světový den prarodičů a starých lidí 

mysleli a za Vás se modlili. Kéž máte dost naděje a síly ve Vašem trápení, 

ale také tolik potřebnou radost. 

 

S pozdravem  

Iva Hojková, vedoucí Diecézního centra pro seniory 

Otec Tomas van Zavrel 

 



Příloha 1:  

Sami si možná na nějaké vtipy vzpomenete, ale snad Vás potěší i tyto 

vtipy. 

 

  „Dědoo! V naší kuchyni je zloděj!” 

„A copak vaří?”    

 

  „Pepíčku, proč trháš v kalendáři každý den hned tři listy najednou?” 

„To víš, babi, chci, aby byly dřív prázdniny.”    

 

  Pepíček byl na návštěvě u babičky, a protože moc zlobil, zavřela ho za 

trest do kurníku. 

„Zavřít mě můžeš, babi,” volá ze svého vězení, „ale vajíčka ti snášet 

nebudu!”    

 

  Ptá se Hurvínek Bábinky: „Bábinko, co bys udělala, kdyby ti někdo 

rozbil vázu?” 

Bábinka odpoví: „No nařezala bych mu a nesměl by se týden koukat na 

televizi. Copak, snad jsi ji nerozbil?” 

Hurvínek na to vesele odpoví: „Já ne, ale taťulda.”    

 

  Jaroušek je na návštěvě u dědečka. Dědeček se ho ptá: „Jaroušku, 

který je tvůj nejoblíbenější předmět ve škole?” 

„Fyzika, dědečku.” 

„Ale Jaroušku, vždyť vy ještě fyziku nemáte!” 

„No, právě!”    

 

  Jirka z Prahy je na prázdninách u babičky a poprvé vidí živé prase: 

„Babi, babi, to prase mluví stejně jako tatínek, když spí!”    

 

 Každou sobotu přivedla mladá maminka své tři kloučky  

k dědečkovi. Kluci vždycky chtěli hrát na vojáky a pokaždé nějak dědu 

zapojili. Jednou se takhle maminka vrací a sleduje, jak Pepíček namíří na 

dědečka ramínko na šaty a prásk. Dědeček sebou práskne o zem a dělá 

mrtvého. Maminka k němu přikvačí, aby zkontrolovala, jestli se nepraštil. 

Děda otevře jedno oko a šeptá: „Nech mě. Tohle dělám často, je to jediná 

šance, jak si odpočinout.” 



Příloha 2: 

Pro ty, kdo rádi při odpočinku malují, jsme připravili obrázky s babičkou, dědečkem a vnoučaty.  
 

               
 

Zdroj: https://coloring-library.com 


