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Farní časopis a společník 1/2020 

leden
Drazí bratři a sestry,
před pár hodinami jsme odpočítali poslední minuty uplynulého roku. Roku, který ještě jednou nám 
velmi intenzivně vyvstane na mysli, a to ve chvíli osobního soudu. Teprve tehdy dokážeme dobře 
hodnotit vše uplynulé, plně dohlédnout, jak jsme daný čas využili, co jsme promarnili, kde jsme 
selhali, a kde jsme naopak obstáli.

Když papež František hovoří o manželství, říká, že by si manželé měli osvojit tři slova 
– promiň, děkuji, prosím (dovol). Manželství je samozřejmě specifickým prostorem, kde se tato slova 
mohou dnes a denně opakovat. Přesto si dovolím říci, že i ve větších společenstvích, např. v tom 
farním, by měla tato slova zaznívat. A tak bych hledě k uplynulému roku hodnotil svou službu v této 
farnosti dvěma z těchto slov – promiňte a děkuji. Promiňte mi mé slabosti, kterých se můžete 
dotýkat, promiňte mi chvíle, kdy jsem vás třeba ranil, kdy jsem na vás neměl čas, odbyl jsem vás, kdy 
jsem nenaplňoval svou pastýřskou službu… A také děkuji. Každého se bude ono děkování dotýkat 
jinak. Děkuji za vaši pomoc, ochotu, za vaše svědectví víry, za možnost být vám na blízku, za vaše 
modlitby, povzbuzení i blízkost, lásku a přátelství.

Sotva odbyly poslední minuty loňského roku, začal nám plynout čas roku nového. A ten 
bych začal třetím slovem – prosím (dovolte). Chtěl bych vás poprosit, abychom se společně vydávali 
na cestu vstříc našemu Pánu. Dovolte mi, abych mohl být vaším průvodcem na cestě. Jedním 
z hlavních prostředků na této cestě je katecheze. Prvním předpokladem katecheze je touha člověka 
být katechizován. Respektive k tomu můžeme připojit, že katecheze může existovat jen tam, kde je 
skutečné společenství.

Nechci, aby to teď vyznělo jakkoli špatně. Ale zkusme se opravdu každý z nás zamyslet nad 
tím, jak prožíváme svou víru. Stačí nám přijít jednou za týden na mši svatou, nebo toužíme po něčem 
více? A jak se případně tato moje touha projevuje? Snažím se poznávat, rozšiřovat své obzory, 
účastnit se života společenství farnosti (jako aktivní člen tohoto živého společenství…). Jsem 
k dispozici, dávám prostor k tomu, aby se na mě někdo obrátil se slovy „prosím“, nebo se tomu 
vyhýbám? 

Před naší farnosti stojí jak staré, tak nové výzvy. Jako jeden z největších nedostatků vidím 
oblast příprav na svátosti. A to v mnoha ohledech – jak zapojit do přípravy farnost, jak oslovit 
a  motivovat ty, kterých se svátosti týkají, jak udělat z přípravy na svátosti skutečné provázení 
dotyčných lidí, jak přivést lidi k prožívání toho, že udělením svátosti vše nekončí, ale naopak začíná, 
jak vést k hlubšímu pochopení, co je to svátost a jak se ze svátosti žije… Tyto výzvy nejsou zaměřeny 
jen na ty „nepraktikující“, ale v mnoha ohledech i na ty, kteří chodí pravidelně do kostela.

Další aktuální výzvou jsou výstavy a spolupráce se školami. Činnost, která se zdá, že se 
dobře rozjíždí. Ale je třeba najít spolupracovníky, kteří se do této služby zapojí. 

Byl bych rád, kdyby se přidávali další a další, kteří se chtějí aktivně zapojit do života 
a poslání naší farnosti. Kdyby se zástup nedělních návštěvníků bohoslužby rozhodl vydat na fascinující 
a dobrodružnou cestu, kterou má pro nás (jako jednotlivce i společenství) připravenou náš Pán.

S prosbou o všechny potřebné milosti, o sílu vydat se na cestu i o Boží požehnání do 
nadcházejícího roku

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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PRAVIDELNÁ PRVOSOBOTNÍ POUŤ
 K TISMICKÉ MADONĚ

4. ledna 2020
Modlitba růžence: 9.30 hodin

Mše svatá: 10.00 hodin
Hlavním celebrantem bude P. Jaroslav Miškovský, administrátor farnosti 

Zbečno v rakovnickém vikariátu
Po mši svaté setkání na “faře” - téma setkání měsíce ledna bude pro nás novoročním 

překvapením. 
Součástí setkání je také malé pohoštění.

Zajištění dopravy je možné domluvit s R.D. Martinem Sklenářem.

  

PASTORAČNÍ ČINNOST V NAŠÍ FARNOSTI

Svátost křtu v roce 2019 přijalo v naší farnosti celkem 10 lidí (osm dětí a dva dospělí). 
V jiných farnostech přijali svátost křtu ještě dva další naši farníci.

První svaté přijímání přijalo v naší farnosti 5 dětí a jeden dospělý.

Církevní manželství uzavřely na území naší farnosti čtyři páry.

Svátost nemocných byla v roce 2019 udělována v naší farnosti 30x.

Církevní pohřeb mělo v naší farnosti celkem 15 lidí.

Na výuku náboženství na faru chodilo celkem 37 dětí.
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OPRAVDOVÝ DÁREK BYL OPRAVDU PŘEDÁN 

v pátek 27. prosince 2019 v dopoledních hodinách byla odvezena dvě auta doslova 
„praskající ve švech“ plná VAŠICH DÁRKŮ do Azylového domu sv. Terezie v Praze – 
Karlíně.

Darované věci zde budou roztříděny a ty dětské budou dál odvezeny do 
Azylového domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem nebo do Azylového domu 
sv. Glorie na Barrandově – oba pro matky s dětmi.

Pozdravy, mnoho díků a přání krásných vánočních svátků a také všeho dobrého 
do nového roku VÁM VŠEM zasílají pracovníci a klienti azylového domu sv. Terezie, 
kteří byli překvapeni vaší štědrostí. 
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Milí čtenáři,
rád bych osobně poděkoval všem dárcům a především 
organizátorům sbírky pro naše zařízení. Velmi si ceníme ochoty 
pomáhat lidem, kteří neměli v životě tolik štěstí jako my a ocitli 
se v hmotné nebo sociální tísni.
Kolegové již dar roztřídili, část hygienických prostředků 
použijeme v našem domě, který poskytuje služby osobám bez 
přístřeší. Věci vhodné pro děti a jejich maminky jsme převezli do 
našich  zmíněných azylových domů pro matky s dětmi. Určitě 
udělají  velkou radost.

Mgr. Stanislav Fiala
Arcidiecézní charita Praha

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE AZYLOVÉHO DOMU SV. TEREZIE
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OPRAVDOVÝ DÁREK ANEB CESTA DO AZYLOVÉHO DOMU SV. 
TEREZIE

Na začátku celého projektu jsme si mysleli, že se věcí/dárků přinese málo. Když jsme dneska ráno přijeli 
do kostela, tak tam byla velká krabice a ještě tašky vedle. Při nakládání věcí do auta jsme si mysleli, že 
se to do něj nevejde, ale nakonec jsme to tam nějak narvali. Potom jsme jeli na faru a tam bylo ještě 
jedno, daleko víc plné auto a jelo se do Prahy. Když jsme tam přijeli, přišli za námi klienti Azylového 
domu a pomáhali nám vyndávat věci z auta. Byli hodní a vtipní. Když jsme vyndávali poslední tašky 
z auta, tak za námi přišel jeden klient a říkal – „vy ste ňáký hodný lidi, ne?“ A taky nám popřál šťastný 
nový rok. 

Nejen klienti byli rádi, že jsme jim ty věci přivezli. Byl to pro ně opravdový dárek a pro nás 
zajímavý zážitek.

ANEŽKA Č. a ANIČKA P.
 

PS: I staré brýle se jim hodily…

  

„Tam sou ňáký
 moc hodný lidi“
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Ticho a za okny mlha a prosincový chlad. Pro vás čtenáře již doba vánoční, pro nás pisatele dosud 
advent. Ticho není důsledek adventu, ale noční hodiny a nebráním se mu v jakékoliv době. Místo mlhy 
bych se dokázala nadchnout pro sníh a mráz vůkol nás. V dnešním tichém večeru bych vás ráda vzala ke 
knihám, které zvou buď do atmosféry zimní Prahy, k rozjímání nad lidským světem nebo jen tak ke 
čtení. 

Začněme zimní Prahou na konci roku 1919. Válka sice skončila, ale ještě dost mužů se z fronty 
či z legií nevrátila, a takto zasažené rodiny se musí opravdu ohánět, aby si zajistily živobytí. Příběh dvou 
kamarádů dvanáctiletého Filipa a Jáchyma je z Podskalí a kromě chození do školy, pomáhání rodičům, 
klukovského řádění se tito dva podskaláci nachomýtnou k zvláštnímu setkání. V knize Past na korunu od 
Daniely Krolluperové nemusí být noblesně vyhlížející pán a otrhaný pomocník z pekárny tak zajímavou 
dvojicí, kdyby se klukům nepodařilo vyslechnout jejich rozhovor. Co chystá tato dvojice za věc, o které 
nesmí nikdo vědět? Koho má pomocník najít a kontaktovat v nedaleké věznici? K čemu jim je známý 
kasař a padělatel? Ani jednoho z kluků to nenechá chladnými a pustí se, samozřejmě tajně, do pátrání. 
V knize je vykreslena nejen náročná poválečná doba, ale na základě knihy se můžete vypravit třeba 
k vyšehradskému nádraží či projít uličky, jež vám děj popisuje. Asi si nebudete moci zabruslit na Vltavě 
a podívat se na druhou stranu řeky po ledě, ale věřím, že procházka kolem Výtoně se může líbit. Zvlášť 
pokud s dětmi dočtete knihu do konce. 

K rozjímání nad lidským světem, nad naší dobou i s ohlédnutím do více či méně vzdálené 
historie bych vám představila dvě knihy rozhovorů. Prvním z nich jsou rozhovory s Karlem 
Schwarzenbergem, které vznikly už v roce 1989 (autorem a dotazovatelem je Karel Hvížďala). Popisuje 
zde jejich rodovou linii, svůj pohled na tehdejší situaci u nás, na setkání s více či méně zajímavými lidmi. 
Knihu Knížecí život vydalo nakladatelství Portál v roce 2008, a jak jsem právě zjistila, minulý rok byl 
vydán rozšířený revidovaný rozhovor pod stejným názvem. Moudrost nejen věku, které je kniha plna 
a ruku v ruce se skvělými vyjadřovacími schopnostmi, nadsázkou, humorem, to jsou přidané hodnoty 
a důvod, proč se kniha dobře čte.

A pokud byste neměli ještě dost, tak se můžete pustit třeba do knihy rozhovorů Renaty 
Červenkové s Radkinem Honzákem Všichni žijem´ v blázinci. Přečetla jsem dosud jen několik málo 
stran, ale i toto nemalé množství stálo za přečtení.

Přeji vám i sobě aspoň jednu knihu pod stromečkem, ať máme témata do dalších „Knižních 
putování“.

PETRA MARHOUNOVÁ

  

anotace: 
„Všichni žijem’ v blázinci,“ tvrdí renomovaný 
psychiatr a psychoterapeut Radkin Honzák, 
muž vzdělaný a také vtipný, který už padesát 
let naslouchá lidským strastem. 
V rozhovorech s novinářkou Renatou 
Červenkovou se zamýšlí nad způsobem 
života, který dnes vedeme, i nad stavem 
společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně 
pokulhává za technickým. Témata 
jednotlivých rozhovorů nejsou příliš 
povzbudivá, Radkin Honzák se jich ale ujímá 
s nadhledem a s lehkou ironií a vtipně 
komentuje fenomény dnešní doby, které se, 
jak říká, „příčí Matce přírodě a psychiatrům 
zajišťují dostatek pacientů i do budoucna“. 
Radkin Honzák je v současnosti asistentem 
Ústavu všeobecného lékařství 1. Lékařské 
fakulty UK, dále působí jako ambulantní 
psychiatr IKEM, sekundární lékař PL Bohnice 
a ambulantní psychiatr REMEDIS 
„s jednoznačným příklonem 
k psychosomatickému myšlení, tedy
bio-psycho-socio-spirituální koncepci“.
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Knížecí život
Karel Hvížďala
Portál, 2008

Všichni žijem v blázinci
Radkin Honzák, Renata Červenková
Vyšehrad, 2018 

Past na korunu
Daniela Krolupperová
Albatros, 2018
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ČTENÍ – JAK NA TO?

Baví vás čtení v kostele? Patříte k těm, kteří čtou rádi, nebo je to pro vás děsuplná představa vystoupat 
na kazatelnu a před tolika lidmi číst úryvek z Písma? 

Mě čtení vždycky přitahovalo, ale ve farnosti, kde jsem „dozrávala“, smělo číst pouze pár 
vybraných farníků. Když jsme se přestěhovali do Rostoklat, překvapil mne po nějaké době Pepa Kapička 
s výzvou čtení při mši svaté. Odmítla jsem – měla jsem příliš krátkou sukni, to se nehodí. Příště jsem 
měla rýmu, jindy kašel… byla jsem mistrná ve vymýšlení výmluv, proč zrovna teď nemůžu. Když jsem 
četla poprvé, byl pátek, v kostele málo lidí, to se hodilo. Klepala jsem se, jako kdyby v kostele mrzlo. 
Cesta k oltáři mi přišla nezvykle dlouhá, při uklánění jsem měla pocit, že se na mě všichni přísně dívají, 
cítila jsem i Ježíšův pohled, šplhala jsem na kazatelnu a funěla u toho jako při výstupu na Mount 
Everest. Ale byla jsem tam! Lampička žhnula, až jsem se potila, z té výšky jsem měla závrať a hlavou se 
mi honily myšlenky, jako co by se stalo, kdyby to teď se mnou seklo. Co by se stalo, kdyby mi lekcionář 
upadl, kdybych nenalistovala správnou stránku… text jsem přečetla. Klepal se mi hlas – bylo to slyšet? 
Ani  nevím,  jak  jsem  se  dostala  dolů,  najednou  jsem  seděla  v lavici a  konečně přestala cítit špikující 

POZVÁNKA NA KURZ ČTENÍ
Pro koho: pro všechny farníky, kteří mají zájem o čtení při mši svaté a chtějí se v něm 

zdokonalit
Kdy: v neděli 19. Ledna 2020 po mši svaté (cca v 11 hod.)

Kde: ve farním centru Oranžová zahrada
Co s sebou: tužku a papír na poznámky

Co nechat doma: ostych 

Po skončení teoretické části se můžeme přesunout do kostela sv. Gotharda a postupně si všichni 
vyzkoušet zacházení s mikrofonem, jak si ho správně nastavit a jak hlasitě do něj mluvit.

pohledy všech přítomných. Až po několika minutách mi 
docházelo, že se na mě s největší pravděpodobností nedíval 
vůbec nikdo. Každý byl nejspíš pohroužený do modlitby nebo 
prožívání příběhu, než aby se zabýval tím, že „nějaká 
Nováková čte poprvé a dívejte na ni, jak to dá“. 

Po čase jsem četla při nedělní mši svaté. Celá situace 
byla ještě ozvláštněna tím, že jsem byla v pokročilé fázi 
těhotenství, navíc jsem četla u příležitosti křtu vlastní dcery. 
Na kazatelnu jsem se vydrápala, rozbušené srdce jsem 
uklidnila hlubokým nádechem a výdechem, lidi v nadupaném 
kostele jsem se snažila ignorovat. „Splň, co je tvým úkolem, 
víc neřeš. Nech to na Něm.“ Četla jsem, hodně jsem se do 
toho položila, a najednou jsem si uvědomila, že jsem se 
nechala příliš unést, ze čtení se stal přednes a to tedy dost 
dramatický, příběh dramatický byl, ale co to vůbec čtu při křtu 
svého dítěte?! Bylo mi jasné, že se o čtení musím a chci 
dozvědět víc, že číst mne rozhodně baví a nutně se v něm 
potřebuji zdokonalit.

První krok, který jsem v této věci podnikla, byl ten, 
že jsem poprosila o pomoc ve sférách nejvyšších. Pokaždé, 
když  jdu  na  věc,  prosím  Pána o  pomoc:  aby  se  stal  mýma 
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očima, které se nepřekouknou, aby se stal mým jazykem, který se nepoplete, aby mi pomohl sdělit 
prostřednictvím mého čtení všem přítomným lidem to, co jim Písmo sdělit má.

Druhý krok přišel zanedlouho. Možná mi také pomohl On, když jsem v našem farním týdeníku 
narazila na výzvu účastnit se školení lektorů, které organizovalo Pastoračního středisko při 
Arcibiskupství pražském. Termín jsem si okamžitě zapsala do diáře.

V dubnu roku 2019 jsme se sešly ve vlaku směr Praha jen dvě. Myslela jsem si, že nás vyrazí 
několik desítek, ale nakonec se mnou jela jen Jarka Přikrylová. Myslela jsem si, že se na kurz sjedou 
zájemci z celé republiky v počtu stovek lidí. Bylo nás tam sotva dvacet. 

První část kurzu byla především o teorii, do které nás uvedl sympatický pater Michal 
Němeček. Seznámil nás s liturgickými předpisy pro čtení Božího slova při svaté liturgii a ve společenství. 
Byla jsem překvapená, kolik existuje lekcionářů a byla jsem ráda, že mi konečně někdo objasnil, podle 
jakého klíče se který používá a jak se texty vybírají. V tu chvíli vznikl v mé hlavě nápad sepsat do našeho 
farního časopisu článek, ale omlouvám se všem, kteří zde budou hledat konkrétní informace. Šla mi 
z toho hlava kolem a moc jsem si nezapamatovala. Co se týče knih, podařilo se mi je alespoň vyfotit. 
Zajímavé ale byly i pokyny popisující naše chování bezprostředně předcházející samotné čtení, např. že 
lekcionář nepatří do lavice, jakým způsobem ho máme držet, pokud jej někam přenášíme (ne 
v podpaží), jak přijít k místu, odkud se čte (neplížit se, nemít ruce v kapsách), jakým způsobem se 
uklonit.

Po přestávce na občerstvující kávu jsme absolvovali druhou část kurzu, která byla ryze 
praktická. Ujali se nás manželé Zuzana a Jan Horákovi z Roudnice nad Labem, kteří působí jako 
pastorační asistenti v roudnické farnosti. Naši skupinku měl na starosti Jan Horák a počínal si velmi 
profesionálně, ale zároveň i laskavě, takže ze všech přítomných velmi brzy opadl ostych. Bylo znát, že je 
to skutečný mistr slova, takže nás ani nepřekvapilo zjištění, že vystudoval činoherní herectví na Damu.

Hned na začátku mnoho z nás potvrdilo, že cítí velký rozdíl mezi předčítáním nějakého textu 
a čtením Písma v kostele. Přirozeně k němu chováme velikou úctu a z toho plyne i nutkání podat text 
v kostele jinak – vážněji, dramatičtěji, s apelem. A to byl první omyl, na který jsme byli upozorněni. 

EMOCE
Posluchač se má dovědět sdělení textu, ne o tvém hereckém nadání, vztahu k textu ani zbožnosti. 
Nepředváděj posluchači emoci, která k textu podle tvého názoru patří: nech jej, aby ji sám prožil (anebo 
jinou, také adekvátní) prostě tím, že necháš slova klidně a věcně zaznít. Nehraj přímou řeč. Mluv plným 
hlasem, nedávej najevo úctu a bázeň tím že budeš mluvit jemným hlasem, ve kterém šustí vzduch.

S tím souvisí další nešvar, který jsem popisovala hned na začátku tohoto článku. Člověk má 
pocit, že se na něj všichni dívají, ale ve skutečnosti vůbec nejde o toho, kdo čte, ale o to, co čte.

KOREKTOR A KRASOJÍZDA (POZORNOST)
Nesoustřeď se na sebe, ale na text. Nechceme upnout pozornost na lektora, ale na sdělení – na 
koncertě nás zajímá hudba, ne jednotlivý nástroj. Vypni vnitřního korektora. Nesnaž se během čtení 
sám sebe reflektovat, nebuď sobě divákem, nehodnoť, nerozptyluj se pohledem „zvnějšku“, stejně není 
pravdivý. Nejde o to „číst hezky“, ale předat sdělení. Nejhorší lektoři jsou dobří herci – krásně se to 
poslouchá, ale nikdo neví, o čem to bylo.

Zajímavým tématem byl také tak trochu tělocvik. Pro zkušeného herce dennodenní chléb, pro 
nás laiky zajímavost, zvláště po tom, co jsme objevili, že to skutečně funguje. Jedna z přítomných žen 
byla bývalá zpěvačka. Obohatila nás pár radami na správné uvolnění. Uvolněné tělo totiž souvisí 
s uvolněným projevem při čtení. Stačí cestou na kazatelnu uvolnit ramena a zhluboka se nadechnout 
a vydechnout.

TVOJE PROBLÉMY (ÚNIK INFORMACÍ Z TĚLA)
Komunikujeme celým tělem. Každý plevel nebo šum se pro posluchače stává součástí sdělení. Pozor 
proto na všechny nervózní pohyby navíc, hrbení, kroucení, kývání, přešlapování… na všechno, čím tělo 
sděluje navíc naši nepohodu, strach, únavu, nejistotu, trému… Pozor na jakoukoli křeč, pouhá zatuhlá 
záda mohou bránit toku komunikace. Optimální napětí v těle souvisí s tahem a napětím ve sdělení. 
Pozor proto na příliš povolený nebo příliš vojenský postoj. Potřebujeme živý obličej, který vyjadřuje 
ochotu komunikovat. Živé oči. Pozor na mrtvou mimiku. Pozor na defenzivní postoj „já tu nejsem“, na 
podvědomé couvání před posluchačem, na falešnou pokoru, zneviditelňování se. Pozor ale i na agresi, 
válcování posluchače, na nátlak, přílišnou apelativnost. Pozor i na technické problémy – vidím dobře na 
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 text? Mám ho ve výšce očí? Nehrbím se zbytečně a nemluvím do země? Mám dobře nastavený 
mikrofon…? 

Pamatujete se na to, jak nás učili interpretovat text ve škole? Způsobe čtení, které jsme si 
osvojili jako děti je v rozporu s tím, jak se učí číst herci, moderátoři či novináři.

INTERPUNKCE, JAK NÁS JI UČILI VE ŠKOLE
Interpunkce slouží tomu, aby ses v textu dobře orientoval – není určena k tomu, abys ji četl nahlas. Ve 
škole nás učili otrocké čtení interpunkci, že čárka znamená klesnutí hlasem, otazník znamená stoupavou 
intonaci. Nic z toho ale nutně neplatí. Závazná je jen tečka na konci věty, zbytek se podřizuje smyslu
a přirozenému toku řeči. Pozor na otázky, dlouhá souvětí, výčty.

Dobrým pomocníkem pro správné čtení je představit si, že čtete třeba svým dětem. Při tom 
jsme většinou uvolnění, mluvíme srozumitelně a nedrmolíme. Zároveň musíme dávat při čtení pozor, 
abychom textu rozuměli, protože se každou chvíli může stát, že ho dítě bude potřebovat vysvětlit.

panenka), sh (shodnout se, shodit), na zdvojené hlásky (panna).

Posledním tématem je způsob interpretace textu. Zde se máme orientovat především podle 
významu, avšak někdy je možné jeden text interpretovat hned několikerým způsobem. Proto je vhodné 
přečíst si text dopředu doma několikrát a soustředit se na kontext úryvku. Obecné pravidlo je číst po 
logických celcích.

INTERPRETACE
Nesprávné důrazy a pauzy mohou úplně změnit význam textu. Dávej důrazy tam, kam patří podle 
logiky věty, ne podle tvých preferencí. Pokud chceš na něco zvláštního upozornit, udělej to v kázání, ale 
ne během čtení. Důrazy jsou ale důležité: každá věta má začátek, vrchol a konec. Ve větě dáváme 
obvykle jen jeden důraz.

Rady, které jsem si z kurzu odnesla, by se daly také shrnout takto:

● čtení Písma nás nutí k nepřirozené stylizaci 
● cílem čtení je pouze srozumitelně předat to, co čteme 
● ne příliš hlasitě, ne příliš rychle, pozor na špatnou výslovnost, artikulaci a herectví (stylizace, 

pohledy do lidu) 
● neříkám to já, skrze mě mluví Písmo, já jsem jen tranzistor

AUTOPILOT
Posluchač věnuje textu maximálně tolik pozornosti, kolik mu 
jí věnuješ ty. I když je pro tebe text notoricky známý, 
vyžaduje čtení takovou investici, jako bychom četli poprvé. 
Až překvapivě je slyšet rozdíl mezi tím, kdy víš, co čteš a kdy 
pouze „správně“, „hezky“ čteš slova, zatímco tvá mysl se 
toulá jinde. Nesoustřeďme se na jednotlivá slova, ale na 
smysl, sdělení textu. Čtěme vždy po smyslu. Představuj si, co 
říkáš. Vytvářej v mysli obrazy a předávej je posluchači. Tím 
také odhadneš správné tempo. Pozor na naučené, stále 
stejné intonace.

Dalším nešvarem je hyperkorektnost při 
výslovnosti určitých slov. Uchylujeme se k ní opět z dobrých 
důvodů – ve snaze číst srozumitelně. Je ale pravda, že 
posluchače to spíš tahá za uši. 

HYPERKOREKTNOST
V češtině vyslovujeme víceméně všechna napsaná písmena. 
Jsou ale výjimky. Hyperkorektní výslovnost není spisovná
a na posluchače působí nedůvěryhodně, odvádí pozornost. 
Zvlášť pozor na jsem, jsi, jsou…, na nosovky (maminka, 
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Správný přednes biblických textů není určitě otázkou absolvování jednoho kurzu. Je to práce 
na celý život nejen proto, že ke čtení se nedostáváme tak často, abychom si mohli jeho zásady bezpečně 
osvojit, ale hlavně proto, že se ve vztahu k němu neustále vyvíjíme. Čtení Písma při liturgii tak sice není 
žádnou pomyslnou metou, které bychom mohli dosáhnout, nýbrž vzácná možnost služby při mši svaté. 
Proto je zapotřebí patřičné přípravy. Pro zájemce uvádím odkaz na kurzy lektorů pořádané 
Arcibiskupstvím pražským: http://www.apha.cz/pastoracni-stredisko. 

Texty psané kurzívou jsou převzaty ze školících materiálů manželů Horákových 
(klasterroudnice@gmail.com).

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

TIP NA ZIMNÍ VÝLET:  KLEMENTINUM
Klementinum, bývalá jezuitská kolej, je rozlehlý komplex barokních budov nedaleko Karlova mostu na 
Starém Městě v Praze. Je sídlem Národní knihovny České republiky, která areál s výjimkou kostelů 
spravuje. Patří mezi národní kulturní památky České republiky.

Barokní knihovní sál – ideální cíl výletu po přečtení předchozího článku - je vyzdobený ve stylu 
vrcholného baroka a od samého počátku byl určen pro knihovnu. Jde o knihovnu dvoupodlažního typu 
s ochozem. Knihovní otevřené skříně s regály stojí mezi zdobenými sloupy, střídavě hladkými 
a kroucenými, se zlacenými korintskými hlavicemi. Šlo o první knihovnu v Čechách s freskovou výzdobou 
klenby. Hlavní freska představuje Chrám moudrosti s iluzívní kopulí, vedlejší zobrazují Apollóna na hoře 
Parnas a Proměnění Páně na hoře Tábor. Autorem fresek je Jan Hiebel. V sále se vystavují historické glóby 
pocházející z klementinských sbírek. 

Za zhlédnutí samozřejmě stojí i zbývající část tohoto krásného areálu.
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LITURGICKÉ OKÉNKO: 
Svátost smíření – zpytování svědomí a vyznání hříchů

Drazí bratři a sestry, v minulém čísle farního časopisu jsme si představili pět prvků svátosti smíření. 
Dnes se budeme věnovat prvkům, které spolu úzce souvisí – zpytování svědomí a vyznání hříchů. 
V prosinci jsme si přirovnali slavení svátosti smíření k okamžiku, kdy se člověk zastaví na své cestě 
a podívá se do mapy, aby zjistil následující – kde je, kam jde a jak tam půjde. Zpytování svědomí 
a vyznání hříchů představuje první krok – zjišťování, kde jsem.

Ač už jsme to jistě několikrát slyšeli, je dobré zopakovat některá základní tvrzení. V první řadě 
je vhodné znovu připomenout, že zpytování svědomí a vyznání hříchů vyžaduje pravdivost člověka. Jak 
vůči sobě samému, tak vůči zpovědníkovi. Je totiž k ničemu namlouvat si, že jsem tolik nezabloudil. 
Není většího neštěstí v prvním kroku, než špatné stanovení toho, kde jsem.

Člověk má přirozeně určitý blok vyznávat své hříchy, říkat na sebe špatné věci. Je to částečně 
pochopitelné. Je dobré si ale uvědomovat několik věcí. Jednak že kněz, kterému se zpovídám, zná 
svátost smíření i z druhé strany – i on je hříšníkem, který přichází slavit svátost smíření vyznávaje své 
hříchy. 

Rovněž je dobré si uvědomovat, že předstupuji před kněze, který „usedl do zpovědnice“ 
proto, aby naslouchal vyznání hříchů. Tím, že vyznávám své hříchy, nedělám nic, co by mohlo kněze 
překvapit. Naopak, pokud své hříchy poznávat a vyznávat nedokáži, sděluji knězi něco, pro co si do 
zpovědnice nesedal. Jinými slovy, kněz má určitou radost z toho, když člověk dokáže upřímně vyznávat 
sebevětší hříchy. Může to znít paradoxně, ale proto tam sedí. A při vyznání nejde o onen hřích – ten už 
byl vykonán, ale jde o jeho vyznání, které se může proměňovat v boj, ale které, pokud zaznívá, je 
vlastně vítězstvím. Z vlastní zkušenosti říkám, že knězi mnohdy neudělá ve svátosti smíření nic větší 
radost, než hříšník, který dokáže vyznávat své hříchy.

A nakonec, asi každého z nás stále znovu napadá myšlenka, co si o nás kněz pomyslí, 
a pokušení, že to proto nemůžeme říci. Připomínám předchozí dva aspekty – kněz je sám hříšník a má 
radost, když druzí své hříchy vyznávají. Tedy pokud už si kněz něco pomyslí, tak spíše pozitivní věci 
– má radost z toho, že dotyčný člověk „vyhrál“ vnitřní boj a ke svému hříchu se přiznává a vyznává ho.

Tolik úvodem. Nyní se zaměřme na samotný prvek zpytování svědomí. Abych mohl správně 
a dobře zpytovat své svědomí, je třeba tomu věnovat čas. Zpytování svědomí je velmi důležitým 
aspektem, a proto bychom ho neměli odbývat, neměli bychom ho nechávat na chvíli, kdy jsem ve 
frontě před zpovědnicí. Je nanejvýš vhodné tomu opravdu věnovat patřičný čas.

Cílem zpytování svědomí je odhalení pravdy o sobě samém a poznání, kam jsem zabloudil na 
své cestě za Pánem. Nedoporučoval bych brát do rukou různá zpovědní zrcadla, respektive když už, tak 
teprve v samotném závěru zpytování svědomí. Tato zrcadla totiž naši přípravu mnohdy zplošťují. Ve 
zpytování svědomí pak už jde jen o hledání překročení ustanovení a zcela se vytrácí drama hříchu, totiž, 
z čeho se hřích v mém životě rodí a co vytváří.

Cílem našeho života není nekonat zlo, ale konat dobro. Cílem naší cesty není nezabloudit, ale 
dojít k cíli (nejjednodušší způsob, jak dosáhnout toho, že nezabloudím, je nikdy nevyjít, tak ale nikdy 
nedojdu k cíli, kterým je věčný život). Zpytování svědomí a vyznání hříchů se tedy nemůže zaměřovat 
jen na to, co jsem udělal špatně, ale je třeba se zaměřovat také na to, co  nekonám, kde nenaplňuji svůj 

 

život. Jako příklad můžeme uvézt případ 
z manželství. Cílem manželství není druhému 
neublížit (toho by se nejlépe dosáhlo, kdybych 
novomanžele ještě u oltáře od sebe oddělil), ale 
darovat mu svůj život. A přesto, většina manželů se 
primárně zpovídá z toho, jak druhému ublížila 
a zcela přechází to, zda naplňují svůj slib lásky, úcty 
a věrnosti a aktivně dávají dennodenně svému 
partnerovi svůj život.

Vřele bych tedy doporučoval zpytovat 
svědomí např. podle nedělních úryvků evangelia. 
Zamýšlet se nad tím, jak se Boží slovo projevuje 
v mém životě, jak ho do svého života uvádím. 
Tedy, jak Boží slovo žiji. Když si v neděli 
nepamatuji,  co  bylo  za    úryvek   minulou  neděli, 
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není  ani  tak  problém v mé paměti, ale je především problém v tom, že tento stav ukazuje, že jsem to 
Boží slovo sice vyslechl, ale během týdne nikterak nežil – tedy ono slovo nepřinášelo v mém životě 
užitek. I z toho důvodu je tedy vhodné chodit slavit svátost smíření často, přibližně jednou za měsíc 
(když přijdu po půl roce, těžko mohu zpytovat svědomí podle nedělních evangelií...). 

Dobré zpytování svědomí nám má pomoci nejen k vyznání hříchů, ale pak i k dalším krokům – 
např. k předsevzetí. Dobré stanovení toho, kde jsem, je nutným předpokladem správného rozhodnutí 
proto, jak půjdu dál. Následné vyznání hříchů by se tedy mělo vyvarovat jak přílišné obecnosti, tak 
zbytečné konkrétnosti. Nebo obráceně řečeno, mělo by propojovat konkrétní s obecným. Konkrétní 
vyznání bez obecných charakteristik představuje náš život jako nezakotvený život plný nahodilých, 
nesouvisejících jednání. Příliš obecné vyznání zase nedává člověku příliš možností postupovat 
konkrétně na své cestě (předsevzetí nebude dostatečně dobré).

Abych to vysvětlil, použiji příklad ze zahrady. Když půjdu na podzim na zahradu nasbírat 
jablíčka a přijdu k jabloni, na které budou jablíčka zakrslá či jinak nedobrá. Čí to bude chyba – stromu, 
nebo těch jablek? (Další souvislosti do toho netahejme). Je to chyba stromu. A budu-li chtít, aby strom 
nesl dobré ovoce, je třeba začít dělat něco se stromem. Tak i náš život je stromem, který nese plody 
(naše jednání). A to, že se zachovám někdy špatně, není mnohdy problém samotného skutku, ale tento 
skutek odpovídá mému nastavení. A chci-li usilovat o obrácení a bojovat s hříchem, je třeba zaměřit 
pozornost na strom a nikoli na skutky. My ale mnohdy děláme takovou absurdní věc, že začneme něco 
prát do zkaženého ovoce a doufáme, že příště už strom ponese lepší plody – jak absurdní.

Poznávání špatnosti našich skutků nás musí tedy nutně vést k otázce, proč můj život nese 
takové plody. A teprve, když odhalím příčinu (a stejný skutek, např. pomlouvání, můžeme mít různé 
příčiny), mohu s tím něco začít dělat. Tady tedy vidíme, že odpovědné a dobré zpytování svědomí 
a následné vyznání hříchů je velmi důležité pro dobré a plodné slavení svátosti smíření. Můžeme tedy 
říci, že je třeba nekončit u konstatování „jsem pyšný“ (příliš obecné), ale že není ani správné jen říci, že 
zde jsem se zachoval tak a tak (příliš konkrétní), ale že je třeba obé propojovat a chápat, co mé skutky 
vlastně o mně vypovídají (že jsem pyšný), a zároveň znovu intenzivněji objevovat, jak se tato pýcha 
v mém životě projevuje, co je jejím spouštěčem, v čem je skutečný problém, a pod…

Na závěr bych ještě zmínil, že každému kajícníkovi vřele doporučuji, aby si svou přípravu 
napsal na papír a z tohoto papíru pak vyznání i četl. To není známka sklerózy, ale naopak, je to 
pomůcka k tomu, abych mohl svátost skutečně slavit a vyjádřit pravdu o sobě samém.

R. D. Martin Sklenář
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OKÉNKO SVĚTCŮ  
Svatý Tomáš Becket

Svatý Tomáš Becket je typickým mučedníkem svědomí. Svatořečen byl již tři roky po své smrti 
papežem Alexandrem III., dne 12. července roku 1174. Je uctíván nejen církví římskokatolickou, ale 
také anglikánskou.

Kostely zasvěcené tomuto světci najdeme u nás v Mohelnici, kraj Olomoucký a v Nové 
Cerekvi, kraj Vysočina. Dále je mu zasvěceno několik kostelů v Anglii, Francii a Německu. Je patronem 
města Basilej. O sv.Tomáši Becketovi byl roku 1964 natočen film. 

                                    

Svátek má tento světec 29. prosince. Ve středověku to byl 
jeden z nejpopulárnějších svatých, a to nejen v Anglii.

Narodil se v Londýně kolem roku 1118 jako syn 
bohatého obchodníka. Studoval na univerzitě v Boloni 
a později se stal kancléřem krále Jindřicha II. Mezi oběma 
mladými muži existovala shoda a přátelství.  Ale poté, co se 
stal Becket arcibiskupem z Canterbury, se jejich cesty rozešly. 
Král se snažil kolem sebe soustředit veškerou moc, a to i na 
úkor církve. Střetli se spolu ve sporu o práva církve, což 
nakonec vedlo k tomu, že Becket musel prchnout z Anglie 
(kolem roku 1164).

Místem jeho exilu se stalo cisterciácké opatství 
Pontigny ve Francii. V roce 1170 se vrátil zpět do Anglie 
s příslibem odpuštění a bezpečnostními zárukami krále. 
Návrat arcibiskupa Tomáše byl triumfální, avšak ve vztahu ke 
králi se nic nezměnilo, protože jeho despotické požadavky 
trvaly nadále. Z ústní tradice pochází věta, kterou měl král 
Jindřich pronést o Tomáši Becketovi: „ Cožpak mě nikdo 
nezbaví toho kněžského intrikána?“ Údajně několik šlechticů 
to pochopilo jako výzvu k odstranění arcibiskupa. Odebrali se 
do Canterbury, kde jej zastihli poblíž vchodu do katedrály. 
Mečem mu rozsekali hlavu a u oltáře vydechl naposledy. 
Tomášova smrt vyvolala velké pozdvižení. Král nakonec 
vykonal veřejné pokání a svoboda církve v zemi byla 
zachráněna. 

Atributy: kniha, palium, meč, palma, 
berla, model kostel  

Patron: světského duchovenstva

   JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JENOM CHLEBEM
ořechová bábovka

V liturgickém období právě prožíváme vánoční dobu, která začíná po vigilii Narození Páně a dříve končila 
vždy 13. ledna na svátek Křtu Páně. Ve vánočním oktávu není držen žádný půst, ani v pátek, jedná se 
tedy o období hodování a hojnosti. Po reformě papeže Pavla IV. trvá vánoční doba jen k neděli po 
6. lednu, kdy je slaven dnes již pohyblivý svátek Křtu Páně.

Tento měsíc vám přinášíme recept na výbornou ořechovou bábovku, který nám tentokrát 
poslala Lenka Hrončeková Stachová:

1 hrnek hl. mouky
1 hrnek cukru moučka
1 hrnek mletých vlašských ořechů
1 prášek do pečiva
2 celá vejce
½ hrnku oleje
½ hrnku mléka
špetka soli

Vše smícháme, pečeme ve vymazané a vysypané formě na 170° C cca 40 minut. Recept na tuto 
bábovku je nekomplikovaný, jednoduchý a rychlý. Příjemný kontrast po pečení a zdobení vánočního 
cukroví.

JANA STRNADOVÁ
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RODINA
aneb Bůh v mém životě

Vztahová historie naší rodiny není vůbec k chlubení. Jen co já pamatuji, tak babička se rozvedla 
s dědečkem a po smrti své matky se rozkmotřila se svojí sestrou tak, že spolu do smrti nepromluvily, ani 
se neviděly. Její dcera, moje matka se od své svatby nesetkala se svým bratrem, ani spolu nikdy 
dobrovolně nekomunikovali. Moje matka je dvakrát rozvedená, její bratr rovněž. Já jsem své rodné 
hnízdo opustila již v šestnácti letech. Necítila jsem se v něm dobře. 

Později jsem založila vlastní rodinu, mám tři děti a přemýšlím, jestli jim také předám štafetu 
přetrhávání rodinných svazků, nebo se mi podaří být tím posledním, kdo takový batoh nese na svých 
zádech. Co činí rodinu rodinou? Je to snad krev nebo příjmení? Jak je možné, že se k sobě lidé v rodině 
chovají tak, že spolu nejsou schopni slušně mluvit, natož žít, snášet nejrůznější strasti a bolesti, radovat 
se…?

Můj manžel není praktikující katolík, a tak mi občas nabídne, že si nechá v době slavení mše 
naše nejmenší děťátko doma, abych se v kostele mohla věnovat modlitbě. Když jedeme na mši všichni, 
je to někdy fuška. Malé děti nechápou, že v kostele nesmí křičet, lítat… a ty nejmenší ještě ani 
neposlechnou. Dokud to jde, držím děťátko v kočárku, potom různě chodíme v zadní části kostela, 
šeptáme si a prohlížíme sochy, obrazy, světýlka. Oblíbené pro mnoho mimi - farníčků je cachtání 
v kropence.   Pro ty, které již dobře ovládají chůzi, je potom dobrodružné prolézat lavicemi. Naše 
patnáctiměsíční dcerka ráda navštěvuje jednu lavici po druhé, posedí na klekátku a jde zase dál. Mše 
v týdnu jsou na to nejlepší, protože lavice nejsou tolik obsazené. Na konci každé mše strávené s dětmi 
děkuji Pánu Bohu, že jsem se jí mohla účastnit, že jsem mohla přivést své děti a že jsem ji mohla slavit 
s tolika dalšími lidmi. Některým farníkům to přijde jako samozřejmé, jiné zase přítomnost a hemžení 
malých dětí ruší. Omlouvám se tedy pokaždé alespoň v duchu za to, že své miminko neudržím na uzdě 
a prosím, aby mi Pán sám ukázal, jak se mše s dítětem účastnit. 

Třetí adventní neděli se stalo něco, co poznamenalo mé dosavadní představy o rodině. Když se 
naše holčička vymanila z kočárku, snědla všecku svačinu, vypila pití, prohlédla všechna leporela, 
dostatečně se vynadívala na různé části kostela, vydala se na svoji obvyklou obchůzku lavic. Nechala 
jsem ji. Doufala jsem, že to nikoho nebude rušit a slibovala jsem si, že jí to na pár minut vydrží a já se 
budu moct soustředit na kázání. Koutkem oka jsem ji sledovala a spatřila jsem něco, co mě doslova 
vytrhlo z rozjímání. V lavici, kde se naše dítě popelilo, stála paní, babička, taková jako z pohádky, 
s laskavou tváří a šátkem na hlavě. Vzala naši dceru do náruče a docela dlouho ji chovala. Smála se na 
ni, něco jí šeptala, hladila ji. Nevím, co se v tu chvíli dělo kolem, dívala jsem se na ně a chtělo se mi 
dojetím brečet. Měla jsem naprosto zřetelný pocit, že právě tohle je rodina. Ne pokrevní, a ani nevím, 
jak se ta paní jmenuje, ale rodina farní, rodina v Kristu. 

Po mši jsem chtěla za paní zajít, popřát jí hezký den, usmát se, pohladit ji. Ale nestihla jsem to, 
nedostala jsem se k ní. Neznám její jméno, což je velmi smutné, ale ráda bych jí alespoň touto cestou 
vyjádřila své díky za její laskavost, vlídnost a projev lásky. Za to, že jsem díky ní pochopila, jak významné 
je farní společenství. Za to, že se díky ní cítím mezi farníky jako v rodině. 

Vaše sestra v Kristu,
členka rodiny FARNOST ČESKÝ BROD
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KRONIKA  ČESKOBRODSKÉ FARNOSTI 2019

Leden
V měsíci lednu jsme začali s prvosobotními poutěmi v Tismicích, při kterých prosíme za naši 

farnost a za její pastorační činnost. Během celého roku k nám dorazilo na tuto pouť několik kněží naší 
arcidiecéze.

Na začátku roku se konala tradiční tříkrálová sbírka. V letošním roce jsme v naší farnosti 
vybírali zvláště na Hospic Nablízku v Lysé nad Labem a na farní charitu v Kolíně. Při sbírce se v naší 
farnosti vybralo celkem 147 356 Kč. Součástí této sbírky byl také tradiční tříkrálový koncert.

 17. ledna jsme vstoupili také do tradičního týdne modliteb za jednotu křesťanů. Ke společné 
modlitbě s našimi přáteli z Českobratrské církve evangelické jsme se sešli ve středu 23. ledna v 18 hod., 
tentokrát v evangelickém kostele Nejsvětější Trojice. 

Únor
V pátek 1. února jsme využili pololetních prázdnin a s některými dětmi jsme vyrazili do Kolína 

na plavání a následně bruslení. V sobotu 23. února jsme ve farnosti připravili také již tradiční Farní 
veselici. Odpoledne byl připraven program pro děti, které si připravily různé kostýmy. Farní veselice se 
pak ve 20h přeměnila na společenský večer pro dospělé. Hudbu k doprovodu a k tanci zajistl Děs Band. 
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Březen
V pátek 1. března byla udílena v Penzionu Anna svátost nemocných. Tuto svátost zde přijalo 

devět seniorů.
Od 1. března začali také někteří farníci vyrážet na již tradiční jarní prázdniny do Rokytnice nad 

Jizerou. 
O první neděli postní pak začala skrutinia dvou našich farníků – Rusiany Němcové a Luďka 

Šmída, kterým tak vrcholila příprava na přijetí iniciačních svátostí.
V úterý 19. března a v pondělí 25. března slavili v naší farnosti mši svatou dva čerství 

novokněží pražské arcidiecéze (v obou případech se jednalo o vysvěcení před tím dlouhou dobu 
sloužících trvalých jáhnů – Jaromír Odrobiňák a Josef Jonáš). 

V sobotu 23. března se ve farnosti konala postní duchovní obnova. Provedl nás jí R.D. Josef 
Žák, spirituál pražského semináře. Pro děti byl rovněž připraven program, který zajišťoval bohoslovec 
prvního ročníků z pražské arcidiecéze Ondřej Kříž. Při mši svaté v 17 h pak čtyři farníci přijali svátost 
nemocných. 

Duben
Na měsíc duben jsme připravili v ochozu kostela výstavu ke Svatému týdnu. Během dubna 

přišlo na výstavu celkem 14 skupin dětí. Kromě škol o výstavu zájem příliš nebyl.
V soboru 13. dubna se konalo tradiční arcidiecézní setkání mládeže, tentokrát v pražských 

Kunraticích. Z naší farnosti se setkání účastnil pouze jeden mladý člověk.
 Slavením Květné neděle jsme vstoupili do Svatého týdne. V tomto týdnu jsme prožili zpovědní 

den, středeční Pesachovou večeři, převážně s dětmi Missu chrismatis v pražské katedrále, velkopáteční 
křížovou cestu, bdění v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu, a pak především obřady velikonočního 
Tridua.
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Ve čtvrtek Velikonočního oktávu jsem se ve večerních hodinách (ve 20.30) sešli k společné 
Cestě světla. Šli jsme po cyklostezce mezi Českým Brodem a Štolmíří a meditovali o tom, jak se Ježíš po 
svém vzkříšení zjevoval svým učedníkům. Děti si s sebou vzaly lucerničky.

O víkendu Velikonočního oktávu jsme s dětmi vyrazili do Číhoště. Tento víkend byl součástí 
přípravy na první svaté přijímání, ale kromě pěti dětí, které se k přijetí této svátosti připravovaly, se 
účastnily ještě některé další. Během víkendu jsme si nejen hráli, ale také jsme si postupně vyprávěli 
o mši svaté a o jejím slavení.

Květen
O jednotlivých velikonočních nedělích jezdili do naší farnosti na nedělní bohoslužby čtyři jáhni 

pražské arcidiecéze. 
Měsíc květen je spojen s tradičními májovými pobožnostmi. Nejen, že jsme v tomto měsíci 

navštívili různá místa spojená s mariánskou úctou, nejen, že jsme měli májové po některých mších 
svatých, ale ve většině kostelů naší farnosti se scházeli sami farníci ke společné modlitbě litanií. 

První květnový víkend je časem, kdy ve farnosti slavíme poutní slavnost sv. Gotharda. Ještě 
před slavením jsme ale v sobotu v noci (z pátka na sobotu) vyrazili na pouť na Svatou Horu, kde jsme se 
účastnili arcidiecézní pouti za nová duchovní povolání. Spolu s některými poutníky jsme vyrazili ve 
2 hodiny v noci auty z Českého Brodu do Dobříše, kde jsme zhruba o půl čtvrté zanechali auta a vyrazili 
pěšky na Svatou Horu. Šlo nás osm, z toho pět dětí.

V podvečer jsme slavili mši svatou v kapličce sv. Gotharda. Ve 20 h jsme se sešli v kostele 
k Noci Bible. Četli jsme ze Skutků apoštolů. Četba byla navíc prokládána hudební meditací v podání 
Magdalény Mašlaňové a Matěje Poláška. 
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V neděli 5. května, v samotný den sv. Gotharda, přijel do naší farnosti pomocný pražský 
biskup Mons. Zdenek Wasserbauer a při mši svaté v Českém Brodě udílel 10 našim farníkům svátost 
biřmování. 

Z důvodů těchto oslav se na první sobotu nekonala mše svatá v Tismicích. Tam jsme se ale 
scházeli následující tři soboty, kdy jsme připravovali jednotlivé poutě. Druhou sobotu se konala 
vikariátní pouť, třetí sobotu byla východní liturgie a čtvrtou sobotu přijel otec biskup Karel Herbst.

O vikariátní pouti byla také požehnána nová kopie Tismické madony. Původní byla vrácena do 
kolínského muzea. Sádrovou kopii vytvořil Jan Přibyl. 

V pátek 24. května se pak konala ve všech kostelích naší farnosti tradiční akce Noc kostelů. 
Součástí Noci kostelů byl také přednáškový cyklus „Liturgický rok“. 
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Červen
V sobotu 1. června se kromě prvosobotní mše svaté v Tismicích také žehnaly motorky (rovněž 

v Tismicích) a odpoledne šly děti k první svaté zpovědi. V neděli 2. června pak pět dětí přistoupilo 
poprvé ke svatému přijímání. Mši svatou doprovodily zpěvem a hrou na hudební nástroje děti z naší 
farnosti pod vedením Pavla Štěpána.

V pátek 7. června ve 21.15 jsme ke konci Velikonoční doby znovu prošli po cyklostezce 
z Českého Brodu do Štolmíře Cestu světla. V sobotu 8. června, v předvečer slavnosti Seslání Ducha 
svatého jsme se sešli ke společné vigilii v evangelickém kostele.

V sobotu 15. června jsme vyrazili na pouť do Jablonného v Podještědí. Jelo nás přibližně 
35. Vyráželi jsme kolem osmé hodiny ráno, takže jsme tak tak stihli v 10 h mši svatou v Jablonném. Tam 
nás pak místní kněz provedl po bazilice a přivedl také ke hrobu sv. Zdislavy, kde jsme se pomodlili za 
rodiny. Po obědě v místní restauraci jsme vyrazili do nedalekého Lemberka k prohlídce zámku. Domů 
jsme se vrátili v odpoledních hodinách.

Ve čtvrtek 20. června jsme oslavili slavnost Těla a Krve Páně. V letošním roce touto slavností 
vyvrcholil arcidiecézní eucharistický kongres, který byl „náhradou“ za ne příliš prožívaný národní 
eucharistický kongres v roce 2015. Eucharistický kongres také připomínal osobu kardinála Josefa 
Berana, který měl heslo Eucharistia et labor. V rámci tohoto kongresu jsme o jednotlivých nedělních 
bohoslužbách naslouchali v závěru bohoslužby krátkým katechezím, které připravil otec Radek Tichý 
a také adoracemi v jednotlivých kostelích naší farnosti.

V pátek jsme při večerní mši svaté oslavili konec školního roku. Po mši svaté a adoraci jsme 
zazpívali Te Deum. Zájemci se pak mohli přesunout na farní louku do Liblic, kde bylo opékání buřtů 
a možnost přespání ve stanech. 

V sobotu zájemci vyrazili na cyklistický výlet, kterým jsme zahájili prázdniny. Trasa vedla přes 
Č. Brod, rozc. Na Šembeře, Kozojedy – kostel sv. Martina, Jevany, Aldašín – kostel sv. Jiří, Kostelec nad 
Černými Lesy, Svatbín, Chotýš, Vitice, Přistoupim, Č. Brod. Za tento den jsme urazili přibližně 40 km.
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Červenec
K 1. červenci došlo v naší farnosti ke změně ustanovení. Rozhodnutím otce kardinála 

Dominika Duky byl otec Martin uvolněn z funkce administrátora farnosti a k témuž datu byl ustanoven 
farářem téže farnosti, a to do 30. června roku 2023.

V týdnu od 15. do 21. července byla fara otevřena dětem. Ty zde trávily společně prázdniny 
hrami a dalšími společnými aktivitami. Mezi dětmi byli čtyři synovci a neteře otce Martina. Dalších 
deset dětí bylo z farnosti.

Srpen
Na měsíc srpen jsme připravili rozsáhlejší opravu farního kostela sv. Gotharda. Tato oprava si 

vyžadovala uzavření kostela, takže jsme po celý měsíc srpen a první polovinu září slavili mše svaté ve 
filiálních kostelích naší farnosti. Nedělní bohoslužby v 9.30 byly slaveny v kostele sv. Jakuba v Kounicích.

Náklady spojené s touto opravou:

Na tyto opravy jsme nemohli žádat o žádnou dotaci. Obraceli jsme se tedy na různé osoby 
a subjekty s prosbou o pomoc. Do 20. prosince jednotliví dobrodinci přispěli částkou 598 728 Kč. 
Některé firmy pomohly dodáním materiálu, či slevou na materiálu. Někteří pomohli s pracemi, které 
jsme dělali svépomocí.
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Od neděle 11. srpna do soboty 17. srpna se konal tradiční farní dětský tábor. Toho se účastnilo 
přibližně 30 dětí.

V měsíci srpnu jsme také oslavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie, a to v obou kostelích naší 
farnosti, které mají toto zasvěcení. Ve čtvrtek 15. srpna byla mše svatá v Tismicích. Po mši svaté 
následovalo povídání o Tismické madoně. Pan Vladimír Mrvík povídal o poutním místě a pan Jan Psota 
o historii sochy Tismické madony. 21. srpna roku 2019 jsme si totiž připomínali 600 let od doby, kdy se 
tato Madona dostala do Tismic.

V sobotu 17. srpna jsme pak oslavili pouť ve Lstiboři. Hlavním celebrantem mše svaté byl otec 
biskup Karel Herbst, který přede mší svatou požehnal zvon Josef. Ten byl pořízen zcela nákladem dárců.

Září
2. září začal nový školní rok. S dětmi jsme první školní den vyrazili na společný výlet. Letos 

bylo cílem putování na Tetín. Po prohlídce Tetína jsme vyrazili pěšky lesní cestou přes Kodu do Srbska, 
kde jsme nasedli na vlak a vyrazili na cestu zpět do Českého Brodu. Odtud jsme se auty přemístili do 
Kounic. Při mši svaté v 18 hodin jsme všem žákům a studentům vyprošovali dary Ducha svatého pro 
studium a také byly dětem požehnány školní tašky. 

V neděli 8. září navštívil naši farnost otec kardinál Dominik Duka, OP. Jednalo se o přání 
samotného otce kardinála, který chtěl v rámci svatováclavské tradice navštívit kostel sv. Václava 
v Přistoupimi. Po mši svaté (od 17 h) bylo připraveno v místní Sokolovně pohoštění.

V pátek 13. září jsme se ve večerních hodinách vydali ke zřícenině kaple Nalezení svatého Kříže 
u Bříství. Společně s hasiči Starého Vestce zde bylo připraveno pohoštění – točilo se pivo i malinovka, 
byla možnost opékání buřtů a klobás. Někteří zůstali u kapličky i přes noc a v 6 hodin ráno se účastnili 
při východu slunce společné bohoslužby.
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V týdnu od 15. září finišovaly práce na opravě našeho farního kostela. V daném týdnu se již 
uklízelo po dělnících a malířích a začalo se vše stěhovat zpět. V kostele se již slavily bohoslužby u oltáře 
Panny Marie a vše se připravovalo tak, abychom v pátek 20. září mohli oslavit posvícení. Hlavním 
celebrantem mše svaté byl R.D. Jan Paseka, generální vikář královehradecké diecéze. Vyvrcholením 
posvícení pak byla nedělní bohoslužba, jíž předsedal strahovský opat P. Daniel Janáček, OPraem.

V pátek 27. září večer jsme vyrazili z Českého Brodu na pěší pouť do Staré Boleslavi.

Říjen
Víkend 18. – 20. října se nesl ve znamení přípravy na první svaté přijímání. Děti, které se 

připravují na první přijetí této svátosti (sedm dětí), vyrazily společně do Kolína na společný víkend. 
Během víkendu jsme si říkali něco víc o tom, že jsou součástí církve. Víkendu se účastnily i jiné děti 
(přibližně osm) a také někteří rodiče dětí, které se k prvnímu svatému přijímání připravují. V Kolíně jsme 
pobývali v Dvouleté katolické škole. Do Českého Brodu jsme se vrátili v neděli ráno. Při mši svaté v 9.30 
v Českém Brodě pak byly děti, které se na první svaté přijímání ve farnosti připravují, představeny.

 Listopad 
„Dušičkové pobožnosti“ se v letošním roce konaly jen v těch obcích a na těch hřbitovech, kde 

o to někteří projevili zájem. Některé hřbitovy navštívil otec Martin sám.
V pátek 8. listopadu byla v rámci přípravy na první svaté přijímání při večerní bohoslužbě 

dětem představena kazatelna a bylo jim předáno Písmo svaté – Nový zákon. 
V noci z pátka na sobotu jsme pak v počtu 18 lidí (sedm dospělých a jedenáct dětí) vyrazili 

třemi auty na pouť do Říma. Zde jsme se připojili k Národní pouti, která se v Římě konala v rámci 
30. výročí svatořečení sv. Anežky. Celá pouť pak byla zakončena v Praze, v katedrále sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha, kde v sobotu 16. listopadu předsedal slavnostní bohoslužbě kardinál Stanislaw Dziwisz.
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V neděli 17. listopadu jsme v naší farnosti v ochozu kostela zahájili výstavu k adventní době. 
Ochoz ještě nebyl zcela dokončený, ale přesto byl natolik upravený, že se zde výstava mohla konat. 
Během celého období navštívilo tuto výstavu celkem 14 skupinek dětí, převážně ze ZŠ Žitomířská. 
Farníkům byla dána příležitost projít si výstavu s komentářem otce Martina v neděli 15. prosince po mši 
svaté. 

Rovněž v neděli 17. listopadu se konal ve večerních hodinách koncert v kostele sv. Jakuba 
v Kounicích. Tímto koncertem jsme ukončili opravu varhan a také opravu oltářního obrazu. Při koncertu 
vystoupil dětský pěvecký sbor Rolnička, který na varhany doprovodil pan Petr Mašlaň. 

V sobotu 30. listopadu byla v naší farnosti duchovní obnova. Zamyšlení probíhala v Oranžové 
zahradě a připravil si je pro nás R.D. Miloslav Brhel, administrátor farnosti Červený Kostelec. Tématem 
duchovní obnovy bylo rozlišování. Otec Miloslav si pro nás připravil dvě zamyšlení. Duchovní obnova 
vyvrcholila společným slavením mše svaté. Duchovně obnovit se přišlo přibližně 25 dospělých a deset 
dětí.

Prosinec
V neděli 1. prosince jsme oslavili první neděli adventní. Při mších svatých byly lidem 

požehnány adventní věnce. 
V pátek 6. prosince navštívil naši farnost sv. Mikuláš. Ten přišel na závěr dětské besídky, která 

se konala v Oranžové zahradě, a na které vystoupily jednotlivé děti naší farnosti, které si připravily jak 
divadelní představení – Perníková chaloupka, tak také hudební vystoupení. V závěru besídky někteří 
dospělí zahráli hru o třech sestrách, která byla zakončena příchodem Mikuláše.

V pondělí 9. prosince jsme slavili slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Hlavním 
celebrantem večerní bohoslužby byl novokněz pražské arcidiecéze R.D. František Čech.

V pátek 13. prosince při večerní bohoslužbě byly dětem, v rámci přípravy na první svaté 
přijímání, předány růžence. Tyto růžence byly speciální. Byly voňavé, a tak každému, kdo je při modlitbě 
drží v ruce, začnou vonět i ruce. Otec Martin dětem zdůraznil, že modlitba nás „provoňuje“, že nás 
přetváří a že není ztrátou času. 

Adventní čas je také obdobím, kdy se v kostelech naší farnosti konají různé akce a koncertní 
vystoupení. Mezi mnohými můžeme zmínit koncert v poříčanském kostele, kde vystupují děti místní 
školy a někteří jejich rodiče, a kdy je kostel vždy zcela zaplněný. Nebo můžeme zmínit také koncert 
v Bříství. Tak bychom ale mohli mluvit o více kostelech naší farnosti, kde tato tradice a spolupráce je. Je 
vhodné zmínit, že otec Martin dostává vždy příležitost k tomu, aby ke shromážděným promluvil, 
pozdravil je a popřál jim požehnané adventní dny.

Ve středu 18. prosince se takový koncert konal také v Českém Brodě. Zde zazněla v podání 
místních hudebníků Rybova Česká mše vánoční „Hej Mistře“.

Od pátku 20. prosince byla fara otevřena dětem, které mohly na faře pobývat až do 
24. prosince. Tuto příležitost využilo několik dětí z farnosti a také příbuzní otce Martina. Během pobytu 
jsme se také společně modlili denní modlitbu církve, růženec a měli adoraci.

24. prosince se konaly tradiční zpěvy koled v kostelích naší farnosti. Poprvé se koledy zpívaly 
také v Rostoklatech. V jednotlivých kostelích se scházelo několik desítek lidí (v některých kostelech bylo 
i přes sto lidí). Při večerní vigilii zazpívala dětská schola. 25. prosince proběhl již tradiční Živý betlém. 

29. prosince, na svátek Svaté rodiny, obnovily při bohoslužbách manželské páry své manželské 
sliby a poslední den v roce jsme prožili na faře a zakončili jej půlnoční modlitbou v kostele.

To byl rok 2019.
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KŘÍŽOVKOVÉ POŽEHNÁNÍ

V den Slavnosti Narození Páně z ústřední lodžie Svatopetrské baziliky papež jako každý rok požehnal lidu 
slovy ______________ (viz. tajenka).
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Tříkrálová sbírka 2020 a Anděl Páně 2 pro koledníky

Také letos vyrazí první a druhý lednový týden do ulic Českého Brodu a okolních obcí 
tříkráloví koledníci. Ti, kteří jim otevřou dveře a přispějí na charitativní činnost (zejména 
provoz domácího hospice Nablízku), se mohou kromě požehnání těšit také na speciální 
formu poděkování. V sobotu 25. ledna navštíví Český Brod režisér Jiří Strach. Všichni 
dárci tříkrálové sbírky jsou srdečně zváni v 17 hodin na besedu s ním do Kulturního 
domu SVĚT. Je ale nutné se dopředu přihlásit na emailové adrese 
rezervace.ceskybrod@gmail.com.

Pro všechny dobrovolníky, kteří se na organizaci sbírky podílejí, zejména pro 
všechny velké a malé koledníky, je pak už od 14 hodin v Kulturním domě SVĚT připraveno 
promítání pohádky Anděl Páně 2, na které bude od 15:30 navazovat beseda s Jiřím 
Strachem o jeho životě a práci, spojená s autogramiádou. 

Věříme, že všichni dobrovolníci a koledníci přijmou naše pozvání jako 
poděkování za čas a úsilí, které pro zajištění sbírky vynaloží. Na promítání pohádky 
a besedu s autogramiádou není nutné se předem přihlašovat. 

mailto:rezervace.ceskybrod@gmail.com
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