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Zaèínající kaplan si stìuje svému nadøízenému, e mu
kázání nejdou, i kdy se na nì dlouho pøipravuje. Faráø mu
poradil: Já to dìlám tak, e pøed ním do sebe vdy kopnu
tamprli nìèeho ostøejího.
Kaplan si dal od starího kolegy poradit. Pøed kázáním
do sebe nalil tøi tamprlátka a jedno navrch.
Jeho kázání si vyslechl i faráø. Po nìm se jej kaplan sebevìdomì zeptal: Tak co na to øeknete? Bylo to dobré, ne?
Ale ano, a na nìjaké malièkosti. Neøíká se, e pán Bùh
Adama a Evu kopl do prdele, ale e je vyhnal z ráje, neøíká
se, e Máøí Magdaléna byla kurva, ale velká høínice a esté
pøikázání zní nezamrdá si, ale nesesmilní. A jetì bys mìl
vìdìt, e na konci kázání se neøíká ahoj, ale amen.
  
Pøi zpovìdi se Maøenka ptá pana faráøe, co si k ní Joka
mùe pøed svatbou dovolit.
Dál ne k podvazkùm, milé dítì, se dostat nesmí.
Kdy se veèer Joko s Maøenkou seel na lavièce pod lípou, pøekvapenì se jí zeptal: Maøenko, od kdy se podvazky
nosí na krku?
  
Proè Pán Bùh nejprve stvoøil mue?
Protoe vìdìl, e se enami není radno si nìco zaèínat.
  
Proè Pán Bùh, kdy chtìl stvoøit enu, Adamovi ukradl
ebro?
Protoe tím chtìl dokázat, e z krádee nemùe vzejít nic
dobrého.
  
Na hodinì náboenství se faráø ptá dìtí: Co dìlá tatínek,
kdy ráno vstane? Oèekává, e dìti odpovìdí, e se pokøiuje a pomodlí.
V zadní lavice se hlásí Jirka: Prosím, mùj táta, kdy
ráno vstane, plive na zem, chrchlá, prdí a kleje, protoe nemùe najít boty, které vèera veèer nìkam hodil, kdy domù
pøiel opilý.
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Ale, ale, pane faráøi

Na hodinì náboenství se chlap knìze ptá, zda andìlé mají i koili.
Proè tì to zajímá?
Prosím, ná tøídní byl zamèený v kabinetì s tou mladou
uèitelkou. Psali vysvìdèení. Kdy jsem el kolem, pøes dveøe
jsem zaslechl, jak pan uèitel povídá: Tak andílku, dej si dolù i tu koilku.
  
Na konci hodiny se faráø zeptal dìtí, kdo by chtìl jít do nebe. Vechny ruce vyletìly nahoru, jen malý Jenda se nehlásí.
Ty nechce jít do nebe? ptá se udivenì faráø.
Ale ano, chtìl bych, ale slíbil jsem mamince, e po náboenství pùjdu rovnou domù.
  
V rámci hodiny náboenství faráø pro dìti zorganizoval
výlet. Vlak uhánìl zimní krajinou. Ve snaze probudit v dìtech náboenské cítìní, faráø prohodil: Podívejte se, dìti,
jak ná milostivý Bùh hezky nechal zmrznout rybník!
To je toho, to pøece v zimì není ádné umìní, zabruèel
Jirka.
  
Dìti, kdo si dovede pøedstavit, jak vypadá due èlovìka? ptá se knìz.
Malý Jirka se hlásí: Já, pane faráøi. Vidìl jsem ji, jak veèer vylézala z vaeho okna a vy jste na ni volal: Pøijï zítra
zas, duièko moje.
  
Knìz se ptá: Dìti, jak øíkáme lidem, kteøí v nedìli a ve svátek ruí boí klid?
Sváteèní støelci.
  
Frantiku, modlí se veèer?
Ano, za maminku, za tatínka, za sourozence.
A modlí se také za zdraví vech lidí?
Prosím ne, protoe mùj tatínek je lékaø a já nechci, aby
byl bez práce.
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Knìz ve kole dìtem zanícenì vypráví o poslední veèeøi
Pánì. Pak se zeptá Jendy: Co Jeí øekl pøi poslední veèeøi?
Jezte, pijte, vechno platím já, odpovídá Jenda.
  
Na hodinì náboenství se katecheta ptá dìtí, proè se Jeí
po svém ukøiování a zmrtvýchvstání nejprve ukázal enám.
Mía odpovídá: Prosím, aby se to co nejrychleji rozneslo.
  
V jedné vsi mìli faráøe, který dìti na náboenství nic nenauèil. Místo nìho hrály karty. Jednou na inspekci pøiel
biskup. Faráøe nenael a dìti vesele mastily karty.
Rozhoøèen poslal pro faráøe, který se za chvíli dostavil opilý.
Oèi mu jen svítily. Kdy mu biskup vyèítal, e dìti na hodinì hrají karty, faráø zaprotestoval, e je hrát neumìjí.
Biskup dìti postavil do øady a nejvìtího z nich se zeptal:.
Jaké karty mám v ruce?
Èerveného krále a svrka.
Biskup mu jednu vrazil a zeptal se nejmeního: Za co dostal pohlavek?
Za to, e nehlásil ètyøicítku.
  
Pane faráøi, platíte Visa
kartou nebo jako obvykle
ze zvoneèku?

