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Drazí bratři a sestry, 

stojíme na konci dalšího pastoračního roku. Letos můžeme říci, že v jistém 
pohledu v druhé čás  dos  atypického. A přeci, ať se kolem nás děje, co se děje, 
přesto vždy, každý den, každá hodina, každý okamžik může být časem osobního 
vztahu s Bohem. A o to v pastoraci především jde. Tedy i v oné zvláštní době 
pastoračního roku, kdy mnohé věci nemohly být „normálně“, byla možnost ono 
podstatné prožívat a společně zakoušet.

Když ve farnos  probíhala kanonická vizitace, bylo její součás  i setkání 
členů PRF, ERF a ak vních farníků s otcem biskupem. Mluvilo se o různých 
věcech. Tak jako často se řeč stáčela k poli ckým otázkám, k různým 
filosofickým a dalším „sporům“. Inklinovalo se k tomu, abychom se bavili 
o druhých a řešili jejich životy.

Nechci tvrdit, že se o poli ku a další souvislos  nemáme zajímat, že se 
o těchto věcech nemáme bavit. Ale přeci jen bych si přál, kdybychom se více 
bavili o sobě, o naší farnos , o našem obrácení… Kdybychom se více zaměřovali 
na to, co máme dělat, abychom se obrá li my. Kdybychom mnohem více úsilí 
věnovali tomu, jak hlásat evangelium lidem kolem nás, respek ve, jak je uvádět 
do živého společenství víry. Jsou před námi výzvy, ve kterých selháváme, kde se 
nám to nedaří, nebo dokonce ani nevíme, jak to dělat, jak dál – křty dě  (zvláště 
v rodinách, kde se víra neprak kuje), první svaté přijímání, svátost biřmování, 
společenství dě  a společenství mládeže, slavení svátos  smíření, duchovní 
obnovy, kající pobožnos , vzdělávání se ve víře… Prázdninový čas, který před 
sebou máme, může být i příležitos , kdy se nad těmito věcmi budeme zamýšlet.  

 Drazí bratři a sestry, chtěl bych vám všem popřát požehnané letní dny. 
Ať si užijeme dovolených, různých setkání, odpočinků a rekreací. A kéž se 
s novým elánem pus me do naší služby a dále kráčíme s a za naším Pánem.
S požehnáním vám, vašim rodinám a na vašich cestách

R. D. Mar n Sklenář
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R.D. JAN DLOUHÝ
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R. D. JAN DLOUHÝ, FARÁŘ Z MNÍŠKU POD BRDY

Otec Jan žije ve farnos  Mníšek pod Brdy od roku 2009 a je mu 69 let. Je farářem od 
roku 1997.

Začínal v Kunra cích u Prahy jako jáhen, farnost pak vedl v Křečovicích u 
Benešova a ve Vlašimi. Je to velmi ak vní člověk, jak je vidět i na stránkách farnos , 
které jsou mimochodem obdivuhodně přehledné a zajímavé i pro cizího návštěvníka.

Mníšek pod Brdy je město jihozápadně od Prahy směrem na Příbram. Je 
přibližně ve stejné vzdálenos  od Prahy jako Český Brod. Žije v něm necelých 6000 
obyvatel. Ve městě je krásný zámek, přístupný pro návštěvníky a hned u něho Zámecký 
rybník. Navazuje památková zóna, uprostřed s farním kostelem svatého Václava.

Především má pak nádherné okolí. Brdy tzv. za humny. Pro turisty je to velmi 
známé východisko. Z Mníšku vede cesta přes kostelík Máří Magdalény, který je z roku 
1693 a který je dominantou Brdského hřebene. Zde bude slavena pouť 18. července. Byl 
vybudován stavitelem Kryštofem Dientzenhoferem. V jeho blízkos  je klášter Skalka. 
Stavitelem je rovněž Kryštof Dientzenhofer. Sta ka budovy byla po roce 1945 narušena 
vlivem těžby železné rudy. Po roce 1989 opravena a od roku 2001 slouží k pořádání 
výstav a koncertů. Odtud vede křížová cesta k tzv. poustevně. Komplex 
zrekonstruovaných kapliček křížové cesty na Skalce získal tul Památka roku 2019 
(celostátní soutěž). Určitě doporučujeme - stojí za pouť či výlet.

ZDEŇKA STRACHOVÁ
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KANONICKÁ VIZITACE

V úterý 16. června 2020 proběhla v příjemné a přátelské atmosféře v naší farnos  
kanonická vizitace, kterou provedl svě cí biskup naší arcidiecéze Václav Malý. 
Vyvrcholením vizitace bylo společné slavení mše svaté, kterou pan biskup celebroval. Po 
mši svaté proběhlo jeho setkání s členy ekonomické a pastorační rady a s dalšími 
ak vními farníky. 
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ROK V KATECHETICKÉM KURZU

Na začátku bylo velké zvažování. Před pár lety jsem s velkým vypě m dokončila školu, 
která byla nutná pro mou práci, a nechtěla jsem se už dostat do podobně vyhrocené 
situace. Na druhou stranu stále cí m velké mezery ve svém náboženském vzdělání, a to 
hlavně ve chvílích, kdy se mě lidé ptají na víru a na Boha. Chtěla bych těmto lidem umět 
odpovídat tak, aby pro ně bylo zajímavé a lákavé poznávat Boží moudrost, dobrotu 
a milosrdenství, a víru aby mohli vnímat jako tu nejlepší odpověď na Boží jednání. A tak 
jsem se, spolu s dalšími, vydala na cestu a jdu po ní ráda. Je dobrodružná, plná 
překvapení a v tuto chvíli nemám tušení, kudy povede dál. Mám jen jednu jistotu, a ta mi 
dává chuť pokračovat: mám toho nejlepšího Průvodce a Učitele. 

MICHAELA KAŠPAROVÁ

                                       

KURZ PRO KATECHETY
Proč jsem se pro něj rozhodla? V podstatě je to naprosto jednoduché. Protože jsem líná. 
Protože, když něco nemusím, tak se na to většinou vybodnu. A to i přes to, že mě to 
zajímá a fascinuje. Pořád je ale něco přednějšího – vaření, detek vka, prádlo, běhání, 
kamarádky atd. Stejně tak to mám s internetovou výukou náboženství. Ano, přečtu si to, 
ale pořádně se nad m nezamyslím. Proč taky? O nic nejde. On se někdo na něco zeptá 
za mě a já se dozvím něco nového i tak.  A že to za chvíli zapomenu? No a co, nikdo mě 
z ničeho zkoušet přeci nebude. 

Proč jsem se na něj chtěla vykašlat? V podstatě proto, že jsem pohodlná. Přestože jsem 
už v lednu na hory vezla spoustu materiálu k prostudování s pevnou vírou, že se na to 
podívám, bylo stále něco důležitějšího. On se důvod vždycky najde. Posedět s kamarády 
večer u skleničky a povídat si je přeci mnohem příjemnější, než ležet v knihách. Od 
kamarádů se toho člověk taky spoustu dozví, jen ne to, co bude potřebovat ke zkouškám. 
A vždyť vlastně zase o nic nejde. No tak ten kurz nedokončím. Nic horšího se nestane. 

Proč jsem to nakonec neudělala? Protože mí milí „spolužáci“ přišli s nápadem učit se 
společně.  Když  jsem  viděla  ten  zápal  pro  věc  a   spoustu  znalos ,  co  oni  už do sebe 
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nasoukali a já jen nepřítomně koukala, začala jsem se stydět. Přece jim to musím nějak 
opla t, přeci je nenechám, aby za mě všechno oddřeli a já se jenom nepovezu. Ty tři 
týdny před zkouškami byly opravdu výživné. Ale mě to začalo bavit! Začaly mi docházet 
a propojovat se věci, které jsem už kdysi zaslechla od otce Mar na nebo jáhna 

😊Pečeného. To bylo AHA efektů.  

A co dál? Čeká nás další rok a další zkoušky. Třeba vám za rok už nic psát nebudu nebo 
vám naopak budu psát o tom, jak jsem to opět nechala na poslední chvíli. 

PETRA ASCHENBRENNEROVÁ

MÉ STUDIUM NA KTF UK

Na jaře loňského roku jsem se dozvěděl o otevření dvouletého kurzu pro budoucí 
katechety na Katolické teologické fakultě UK v Praze. Nejprve jsem tomu nevěnoval 
žádnou pozornost, postupem času, ale ve mně začala krystalizovat myšlenka k tomu, 
abych se ve věci, kterou považuji za hlavní náplň a cíl mého života pokusil pro sebe získat 
určité ucelené vzdělání, a m více poznávat Boha a církev, a tak se co možná ještě více 
přiblížit mému Pánu Ježíši Kristu. Pak samozřejmě takto získané bohatství předávat 
i jiným. Vzhledem k tomu, že na teologická studia jsem si ve svém věku už netroufl, ještě 
intenzivněji jsem si pohrával s myšlenkou na studium kateche ky. K rozhodnu  do toho 
jít mi dopomohl i Mar n Červený, který, když jsem se mu o tom zmínil, to u mě považoval 
za hotovou věc, tak jsem se defini vně rozhodl to zkusit. S formou studia způsobem 
přednášek a zkoušek jsem měl již zkušenos  ze svých dřívějších studií na VŠ, a tak bylo 
nutné opět rozpohybovat  mozkové závity a ruku s tužkou, a při přednáškách si dělat co 
nejpřesnější poznámky. To, že to bylo opravdu zapotřebí jsem zjis l z okruhů otázek 
k závěrečným postupovým zkouškám, na které jsme se byli nuceni všichni studen  látku 
prvního ročníku naučit. Vedle přednášek bylo nutné čerpat znalos  také z doporučené 
odborné literatury, kterou jsme si mohli stáhnout z internetu nebo si ji vypůjčit 
z knihovny fakulty. Všechno se hodilo. Také dost informací ze stránek IVN patera Mar na 
či rad Mar na Červeného, který studuje druhým rokem teologii. Spolu s Míšou a oběma 
Petrami jsme se v době karantény každé pondělí scházeli ke konzultacím a  vzájemně si 
předávali osobně zpracované písemné podklady pro nadcházející zkoušky. Tak nakonec 
zkoušky, které proběhly dne 13. 6. 2020 dopadly pro všechny dobře a všichni jsme 
postoupili do závěrečného ročníku.   

                                                                                                    OTTO PÁRAL

       ...KATECHETICKÝ KURZ

Úvod

Když se před dvěma roky pan farář zmínil o možnos  studia kateche ckého kurzu, 
celkem mě ta myšlenka zaujala. Věděla jsem, že klasickou vysokoškolskou teologii bych 
nedala, ale zároveň jsem měla touhu proniknout do křesťanských tajemství trochu 
hlouběji.  Vzhledem k tehdejší situaci doma jsme ale nakonec dospěli k závěru, že 
kdybych měla trávit každou druhou sobotu ve škole, asi bychom to jako rodina těžko 
zvládali.     

Kurz  se  tehdy  pro  malý  počet  zájemců  neotevřel  a byl o  rok posunut.  Vidím
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v tom Boží prozřetelnost, neboť po roce už u nás byla situace o poznání příznivější. 
Manžel dokončil doktorská studia, dě  povyrostly, z kojence se stalo batole, a tak jsem 
mohla poslat přihlášku. Udělalo mi velikou radost, když jsem zjis la, že nejsem sama, kdo 
tak z farnos  učinil. Je vždycky fajn, když máte s kým sdílet své postřehy, a my byli z okolí 
Brodu dokonce hned čtyři.  

Do kurzu jsem se přihlásila vlastně hlavně proto, abych si prohloubila svoje 
znalos  a také abych věděla, jak víru správně předávat svým dětem a blízkým. Troufám si 
tvrdit, že letošek byl zaměřen hlavně na osobní rozvoj, protože prak cké věci nás ve větší 
míře čekají až příš  rok. Uvědomila jsem si, že opravdu každý pokřtěný by se měl po celý 
život snažit ten veliký dar, který dostal, myslím m víru v Kristovo vítězství, hlásat 
a předávat ostatním. Na katechezi se máme podílet vlastně všichni. Vždyť první, kdo 
uvádějí dě  do života s Bohem, mají být rodiče, a každý má být svým životem 
misionářem pro své okolí.

Přemýšlím, jak vám toto studium kateche ckého kurzu přiblížit. Nebudu zde 
popisovat jednotlivé předměty, ale úplně obecně lze říci, že jsme se v uplynulém roce 
vlastně zabývali třemi základními oblastmi: Kateche kou, Věroukou a Biblis kou. 
Pokusím se nějak popsat témata, která mne za ten rok nejvíce zaujala. Několikrát jsem 
během studia zažila, že mi konečně došlo to, co jsem třeba již několikrát slyšela, ale bylo 
potřeba se na věc podívat ještě z jiného úhlu pohledu, aby nastalo ono heuréka.

Střípky z mozaiky mých (ne)konečných úvah

První, co mne při studiu velmi překvapilo, byl Katechismus katolické církve. Měla jsem 
s touto knihou zkušenost od biřmování, kdy jsme při přípravách probírali jeho obsah. 
Tehdy v osmnác  to pro mne ale bylo veliké sousto a vztah k této modré bichli byl spíše 
nega vní.  Při pročítáni stránek nyní, o 16 let později jsem téměř nechtěla věřit, že je to 
ta samá kniha. Vždyť co věta, to skvost s velikým obsahem.  Jsem přesvědčena o velikém 
působení Ducha svatého při vzniku této knihy, protože jinak by těžko mohli sami lidé, byť 
sebelepší odborníci, takto sepsat syntézu katolické víry, tak pravdivě a přitom 
univerzálně, pro celý svět.

Je možné, že ne každého Katechismus jako kniha osloví. Nezoufejte, třeba se to 
stane časem. Anebo také ne. Je tu však jiná Kniha, tedy spíše knihy - Písma svatá, která 
mohou a chtějí oslovovat stále opravdu každého.  Měla jsem s Biblí asi začít, neb 
sebelepší literatura se Božímu slovu nevyrovná.  Vždyť skrze ně Bůh promluvil, ale co více 
- stále živě promlouvá ke každému z nás a chce se nám takto přibližovat. Ovšem je nutné 
číst Bibli v témže Duchu, v jakém byla napsaná a také v celkovém kontextu, ať už jde 
o Starý  nebo  Nový  Zákon.  K  tomu nám  mohou hodně  posloužit  úvody k  jednotlivým
knihám, různé komentáře a výklady, v neposlední řadě opakované a nejlépe každodenní 
čtení.

Poklad víry je kromě Písma svatého obsažen také v posvátné tradici církve. Již od 
času apoštolů je postupně tato tradice předávána z generace na generaci. Určitě stojí za 
to se podrobně zamyslet například nad jednotlivými větami ve vyznání víry, nebo nad 
prosbami v modlitbě Otčenáš.

Možná si řeknete, že pokládat si otázku: „Věřím v Boha?“ je pro věřícího 
snad zbytečné, ale uvědomujeme si skutečně všechny vrstvy, které tato věta 
obsahuje? Asi většina z nás nemá problém s tvrzením, že Bůh existuje, ale věřím 
skutečně v Boha, který je tu pro mne? Opravdu Bohu důvěřuji natolik, že mu svěřím 
celý svůj život? Nebo co pro mne vlastně znamená věřit?              
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Skrytý Bůh se člověku ve své veliké lásce zjevuje, proto je rozumné se m 
zabývat! Vrcholným zjevením (releva o) je jistě vtělení v osobě Ježíše Krista, ale Bůh 
se k nám sklání už od počátku, připravuje lidská srdce v průběhu celých dějin spásy. 
Snižuje se k člověku, daruje se nám vtělením ve Stvoření a i vtělením v Písmu 
svatém. Vychází nám vstříc, abychom byli schopni Ho poznat. Naše víra má být pak 
odpovědí na toto Boží volání. On je vždy první, kdo dělá vstřícný krok a každého 
aktuálně oslovuje. Záleží pak na nás, zda mu chceme naslouchat a svobodně vírou 
odpovíme své ano.

Nevím, jak vy, ale já neustále bojuji s modlitbou. Ač se sebevíc snažím, často 
mě od ní něco odvádí. Útěchou mi je, že ne jinak na tom byli i mnozí světci, a proto 
je dobré se od nich modlitbě učit. Modlitba je dar, smlouva a společenství, a proto 
je důležité o ni bojovat.

Píši zde asi věci, které jste každý možná již několikrát slyšel, ale vím z vlastní 
zkušenos , že od onoho slyšet, bývá někdy ještě dlouhá cesta k onomu v životě 
konat. Proto je potřeba se k těmto Božím tajemstvím opakovaně vracet, nebrat je 
jako samozřejmé, ale naslouchat jim a snažit se znovu promýšlet, jak je konkrétně já 
mohu uvádět do praxe.

Během učení jsem několikrát narazila na očekávání apoštolů brzkého 
druhého příchodu Krista. A opakovaně jsem se nemohla zbavit pocitu, že v dnešní 
době tento eschatologický příchod vlastně nikdo moc nečeká. Respek ve jej 
považujeme za něco, co nastane na konci věků, ale moc si nepřipouš me, že by to 
mělo být něco, co bezprostředně ovlivní naše dnes. A přitom je psáno: Syn člověka 
přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete (Lk 12,40). Budeme na to kdykoliv 
připraveni?

Závěr

Byly by asi ještě další věci, nad kterými občas přemýšlím, ale už tak je článek delší, 
než byl původní plán. Proto mi dovolte ještě poděkovat manželovi a celé rodině za 
podporu. Dále Mar novi Červenému, že nám byl vzorem a zpočátku průvodcem na 
teologické fakultě. Míše za příjemné zázemí našich společných studijních setkání 
s vůní bylinkového čaje a něčeho dobrého k snědku. Určitě též Petře a O ovi za 
vzájemnou podporu při ztrátách mo vace, při překonávání nervozity před 
zkouškami, za společné cesty vlakem a celkově za pocit, že je nás na to víc.

Příš  rok by nás měly v kurzu čekat Církevní dějiny, Svátostná ekonomie 
a prak cké předměty jako didak ka katecheze, psychologie, pedagogika, 
evangelizace, praxe apod.  Také  jsem   trochu  s  hrůzou  zjis la,  že   máme  psát 
závěrečnou  práci. No nezbývá, než to opět odevzdat Hospodinu. A i kdybych 
z nějakého důvodu studium nedokončila, určitě nelituji, že jsem se do něj přihlásila, 
neboť už uplynulý první rok byl pro mne opravdu přínosný.

Přemýšlím, čím bych na závěr mohla mto článkem oboha t také vás, 
čtenáře. Chcete-li okusit něco konkrétního, doporučuji poslechnout si v archivu 
Proglasu pořad O katechezi od Adama. David Bouma zde v jedenác  půlhodinových 
zamyšleních hovoří o člověku, víře, církvi, Kristu a mnoha dalších tématech. Věřte, že 
je to příjemné povídání ne jen z pohledu fundamentální teologie.

PETRA NAJBERTOVÁ



10 FČAS 7,8/2020

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

 

Anotace 1. dílu (slova nakladatele):
Ve Skandii existuje pouze jediná cesta, jak se stát 
bojovníkem. Chlapci jsou vybíráni do skupin zvaných 
bratrstva a musejí podstoupit tříměsíční výcvik 
v námořnických dovednostech, ovládání zbraní a bojové 
tak ce. Bratrstvo stojí pro  bratrstvu a soutěží spolu v řadě 
úkolů. Vítěz může být jen jeden.
Když se Hal Mikkelson, syn skandijského otce a araluenské 
matky, stane nedobrovolným vůdcem bratrstva vyděděnců, 
musí se tohoto úkolu zhos t, jak nejlépe umí. Bratrstvo 
Volavek se silou ani počtem sice nevyrovná dalším dvěma 
skupinám, ale jeho členové mohou svou vynalézavos , 
dův pem a odvahou všechny jen překvapit.
 

Nakladatelství Egmont

Co vám doporučit na dobu dvou měsíců, kdy bude 
spousta volného času, dě  se samy zabaví, nikdo po 
vás nebude nic ch t a termíny odevzdávání úkolů se 
vás určitě nebudou týkat? Já vím, že to většinově 
bude v pravém opaku. Přestanu předs rat 
přemýšlení, na to už koncem června nemám energii 
ani kapacitu. Vytahuji nápad ze šuplíku (na kvalitě to 
snad neubere, na kvan tě zaručeně ne).

Touto knihou, respek ve sérií těchto knih, 
žije většinová část domácnos , protože putuje nejen 
mezi dětmi (9 let a výše). Jak jsem se nedávno 
dozvěděla, tak průkopníkem byl manžel – poslouchá 
již 7.díl. Jde o knihy ze žánru tzv. Fantasy, od Johna 
Flanagana (australský spisovatel). Děj se odehrává 
v období 7. stole  a Flanagan využívá zeměpisu 
středověké Evropy. Podle popisu, samotných názvů 
a v některých případech i podle charakteru postav 
poznáte, o kterou zemi se jedná, s kterými jejími 
obyvateli máte tu čest (např. Araluen = Anglie, Galika 
= Francie atd.). 

Nenajdete zde kouzla ani magii, ale zákony 
přírody, ry řské jednání, odvahu a zejména 
přátelství. Knihy pod názvem Hraničářův učeň 
(celkem 14 dílů) a sérii Bratrstvo (dosud vydaných 
8 dílů) čteme nebo posloucháme a s napě m se 
vydáváme na výpravy nejen do severských zemí. 
Jsme přítomni výcviku mladého hraničářského učně 
Willa nebo v myšlenkách fandíme mladému týmu, 
který se plaví na skandijské lodi – Volavce, pod 
velením a vedením šestnác letého Halla. Dozvídáme 
se podrobnos  z výcviků mladého ry ře či strážce 
hranic. V případě Bratrstva získáváme představu 
o plavbách na mořích, znalostech, které by měl mít 
pravý kapitán lodi (bez ohledu na její velikost). 
V obou sériích jsme svědky omylů, vítězství, 
hrdinských činů i lidských slabos . 
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9 LET KNĚŽSTVÍ
poděkování

Drazí bratři a sestry, měsíc červen je měsícem, kdy se běžně uděluje v našich diecézích 
kněžské svěcení. A m pádem je to také měsíc, kdy si mnozí kněží připomínají výročí 
svého kněžského svěcení. A tak si například v pondělí 22. června připomněl 50. výročí 
kněžského svěcení náš diecézní biskup, otec kardinál Dominik Duka.

Ve čtvrtek 25. června jsem si já osobně připomněl deváté výročí kněžského 
svěcení. Je mnoho věcí, které se mi hodní hlavou, o kterých přemýšlím. Devět let, to už 
je docela slušná doba a je to již mnoho zkušenos , je to mnoho zážitků, mnoho setkání… 
A tak je den kněžského výročí také dnem určité reflexe, sumírování…

Nedávno jsem v homilii vzpomínal na jedno rozjímání v semináři – nad slovy 
z Matoušova evangelia: „Posílám vás jako ovce mezi vlky“. I toto patří ke kněžství. Být 

m, kdo je trhán, pomlouván, pro  komu se vystupuje. Musím v pokoře uznat, že ač 
rozumově to akceptuji, přesto stále necí m radost z toho, že i takto naplňuji své kněžské 
poslání, že i takto mohu „sy t“ lid Kristovým pokrmem. Vyznávám tajemství kříže, ale tak 
těžce se toto tajemství ve vlastním životě žije – Ave crux, spes unica (buď zdráv kříži, 
jediná naděje).

kněžské služby, respek ve kdy je srdce naplněno rados  z určitých událos .
Den výročí kněžského svěcení je ve velké míře dnem díkůvzdání. To je 

pronášeno především Bohu, Ježíši Kristu, který mě pozval k tomu, abych měl účast na 
jeho služebném kněžství. Ale je to jistě také den díků, který tryská ze srdce kněze, za lidi, 
se kterými se ve své kněžské službě setkává, kterým slouží, se kterými sdílí svůj život. 

A tak bych tedy chtěl děkovat. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří mě 
pozvali do svého života. Kteří mě zvou k sobě na návštěvy, kteří se se mnou přátelí, 
kteří mě mají rádi a tuto lásku mi dávají zakoušet. Se kterými mohu kráčet po 
cestách spásy, modlit se s nimi, slavit významné událos  a dny našich životů.

Chtěl bych poděkovat všem těm, se kterými mohu slavit svátost smíření 
jako skutečnou událost dějin spásy. Za všechny ty hodiny, kdy jsem byl pozván do 
nitra dotyčných lidí. Kdy jsem s nimi mohl zakoušet Boží lásku, jeho odpuštění 
a milosrdenství. Kdy jsem se s nimi mohl zamýšlet nad m, jak spolupracovat s Boží 
milos  a jak nastupovat zcela konkrétní cestu obrácení a pokání, cestu vedoucí 
k Pánu.

Děkuji všem, se kterými mohu slavit svátos  jako skutečné tajemství víry. 
Ať jsou to křty dě , kde  nejsem jen  udělovatelem svátos , ale  kde jsem  vtažen do 

Nechci se tomu více věnovat, 
jen mto úvodem chci vyjádřit, že má 
vděčnost v těchto dnech zahrnuje i ty 
dny boles , zármutku, pláče… I za ně 
děkuji a úpěnlivě prosím, abych se 
naučil tomu, že zraněný, bitý, odmítaný, 
nepochopený… pastýř, je také 
pastýřem. A že možná právě tehdy 
nejintenzivněji naplňuje své kněžské 
poslání.

V tomto článku bych se ale rád 
zaměřil především na ty z lidského 
hlediska radostné okamžiky. Na ty 
chvíle, kdy se mnohem lehčeji vidí 
plody mé 



12 FČAS 7,8/2020

víry dané rodiny, kde je ona slavnost slavnos  a vyznáním osobní víry. Kdy mohu 
v rozhovorech, které křtu předcházejí, tuto víru sdílet.

Podobným způsobem děkuji těm, se kterými mohu prožívat přípravu na 
první svatou zpověď a první svaté přijímání dě  jako událost dějin spásy. Nikoli jen 
jako čas nějaké přípravy, kterou je třeba nějak bezbolestně „absolvovat“, ale jako 
období jedinečného růstu a dozrávání, jako událost, v níž se hmatatelně dotýkáme 
víry nejen dě , ale také rodičů. 

Děkuji také všem dětem, které mi dávají zakoušet svou lásku. Které mě 
obklopují, vyhledávají, smějí se, projevují svou spontánnost… Které přicházejí na 
faru, pomohou, jezdí se mnou na výlety, do katedrály, účastní se různých ak vit. 
Děkuji jim, že mě naplňují rados , nadějí, úsměvem… 

Prožili jsme pozoruhodné jaro. Zcela výjimečné jaro. A já opravdu s velkou 
vděčnos  a rados  děkuji těm, kteří mi v tomto čase zcela jedinečně vydávali 
svědectví žité víry. Děkuji jim za jejich svědectví víry ve vztahu k eucharis i. Za to, že 
mi svědčili m, že v tomto čase přicházeli pravidelně adorovat, číst společně Písmo, 
kdo se mnou sdíleli tuto dobu a hledali, jak v ní obstát. Ač to může znít paradoxně, 
jsem za toto období neskutečně rád, protože jsem byl některými, jejich svědectvím, 
jejich setkáním se vzkříšeným Kristem, jejich žitou vírou skutečně povzbuzen a sám 
ve víře utvrzen.

Děkuji také všem, kdo se mnou spolupracují. Kdo mi pomáhají v pastorační 
činnos  ve farnos , kdo jsou ochotni se připojit, spolupracovat, zamýšlet se nad 
věcmi…

Je opravdu mnoho věcí, za které bych mohl dále děkovat. Víte, že častokrát 
hovořím o tom, jak bolestně prožívám, když jsem pro někoho pouze obřadníkem. Ze 
srdce tedy děkuji všem těm, v jejichž životě pouze obřadníkem nejsem. V jejichž 
životě jsem pastýřem, m, se kterým se prožívá a sdílí, se kterým se vzájemně roste 
v živé víře a v osobním vztahu s naším Pánem, Ježíšem Kristem.

DĚKUJI!
R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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LITURGICKÉ OKÉNKO: 
 výzva

Drazí bratři a sestry, v minulém čísle našeho farního časopisu jsme dokončili 
naše celoroční uvažování o svátos  smíření. Po textech o mši svaté jsme tak uzavřeli 
druhý cyklus. A tak je přirozené klást si otázku, čemu se chceme věnovat dál. Obracím se 
tedy na vás s výzvou, abyste mi dali vědět, o co máte zájem – čemu bych se měl v této 
rubrice dále věnovat. Pokud nepřijdou nějaké podněty, tak bych se od zářijového čísla 
začal věnovat tématu iniciace a přípravy, slavení a životu z iniciačních svátos  (křest, 
biřmování a eucharis e). Těším se na vaše nápady a náměty.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

V neděli 28. června přistoupilo 6 dě  z naší farnos  k prvnímu svatému přijímání 
(bohužel dávno po uzávěrce Fčasu). Byla to velkolepá událost, na kterou se dlouho 
připravovaly. V  zářijovém čísle se můžete těšit na pěkné fotky, bližší informace i 
postřehy samotných dě .
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OKÉNKO SVĚTCŮ  
SVATÝ MEDARD

8. června jsme si připomněli památku světce, 
o kterém mnozí víme jen díky pranos ce „Medardova 
kápě čtyřicet dní kape“. K Medardovi se váže celá 
řada pranos k, např.: “Na jakou notu Medard 
zahraje, na takovou se bude celý měsíc tancovat.“ 
„Když na Medarda prší, těžko se seno suší.“ 
Medardův svátek vychází na období, které bylo vždy 
zásadní pro další sklizeň. A podobně jako v květnu na 
zmrzlé muže, kdy přichází studenější počasí, okolo 
Medarda do Evropy často proniká chladnější a vlhčí 
oceánský vzduch. Lidé měli po dlouhé generace 
vysledováno, že tehdy často přicházejí deště, 
nezřídka prudké a dlouhé. Jméno Medard má 
germánský původ. Jméno se překládá jako mocný, 
silný, udatný nebo také tvrdý či přísný. Nositelů 
tohoto jména je u nás poskrovnu, v současné době 
okolo 40. Nejvíce narozených (7), jich bylo v roce 
2016. 

Svatý Medard se narodil v Salency na severu 
Francie asi kolem roku 472, některé životopisy 
uvádějí i rok 459. Byl synem bohatého šlech ce 
Nektarda a Protagie. Od dětství projevoval soucit 
a milosrdnou lásku. Jednou dal starci trpícímu zimou 
svůj plášť a kdy ž jindy potkal cizince, kterému ukradli 

koně, věnoval mu z otcova stáda jiného. Dělalo mu vždy 
radost, když mohl chudé obdarovat jídlem. Záslužné skutky 
nejraději konal potají. Pro  nepřátelům se bránil pouze 
bezmeznou láskou. Otec jeho štědrost schvaloval a byl rád, že 
má  dobré srdce. Podle legendy zas hla Medarda 
v chlapeckém věku bouřev přírodě a v té chvíli se nad něj 
snesl obrovský orel, který ho chránil roztaženými perutěmi 
před deštěm. Příběh se stal podnětem k vzývání Medarda 
pro  deš vému počasí, zejména o senách. Medard studoval 
ve Varmondois a v Tournaye, které bylo královským sídlem. 
Společně s kamarádem Eleutheriem se modlili a připravovali 
na duchovní stav. Bývá uváděno, že konečného vzdělání 
dosáhli na Saint-Quen n a údajně roku 505 přijali kněžské 
svěcení. Medard jako kněz působil ve svém rodiš . Usiloval 
o ctnostný život svého lidu více způsoby. Zavedl například 
„růžovou slavnost“, s vyhlášením nejctnostnější panny, které 
pak příslušel tul Růžová královna. Něco na způsob současné 
miss, ale hodno la se krása duše. Výtěžek 12 jiter polí (jitro 
byla stará plošná míra, německy Joch - 6 ha) věnovaných 
Medardem byl nejméně 12 tolarů, které obdržela 
nejctnostnější panna kromě věnce bílých růží. Na šatech měla 
modrou stuhu a jako mariánskou dceru ji do kostela 
doprovázelo 12  družiček. Rodiče ji  doprovázeli  jako ochránci 
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a předávali Matce Boží. U oltáře jí byl dán na hlavu věnec z růží a po bohoslužbě 
následovala veselice v mariánském duchu. Slavnost se pak konávala poc vě po stale  
a rozšířila se i na Moravu. Záznam je z Mikulovického panství z roku 1795, kde 
nejhodnější chudá panna dostala k věnci 150 zlatých, které potom měla jako věno. 

Jako úspěšný moralista dokázal Medard přemluvit i vojáky krále Chlotara, aby 
vrá li kořist, kterou za války nashromáždili. Po smr  vermandoiského biskupa byl ve věku 
asi 70 let jmenován jeho nástupcem. V následujícím roce, snad z bezpečnostních 
důvodů, přemís l své sídlo do opevněného města Nyonu. Po smr  biskupa z Tournaye 
došlo ke spojení diecézí pod Medardovu správu na přání Chlotara I. i arcibiskupa 
Remigia. Toto spojení pak zůstalo po celých 500 let.  I v požehnaném věku Medard 
s velkou horlivos  cestoval po diecézi, v níž byla spousta pohanů. Pokleslé diecéze 
přivedl k velkému rozkvětu. Dokonce prý mu usilovali o život, neboť mnoho pohanů 
přiváděl ke Kristu. Francouzský král Chlotar I., který si podmanil Durynky, zajal dospívající 
Radegundu, dceru zabitého knížete a dal ji na výchovu k Medardovi. Když se stala 
křesťankou a dospěla, vzal si ji Chlotar bez jejího souhlasu za manželku. Dost brzy jí  však 
pohrdl a ona prosila Medarda, aby jí pomohl stát se řeholnicí. Chlotar nakonec 
rozhodnu  bez výčitek přijal. A královna v klášteře vyprošovala pokáním Boží milos  pro 
Francii. Medard až ve vysokém věku vážně onemocněl a k jeho loži přišel poprosit 
o poslední požehnání i Chlotar I. Ten si vyprosil také souhlas, aby místo v biskupském 
chrámu mohlo Medardovo tělo spočinout v královském Soissonatu. Tam byly uloženy 
jeho ostatky a nad oslaveným hrobem Chlotarovým synem Sigibertem vystavěn chrám 
a při něm zřízeno opatství. Na Medardově hrobě uchovávaly také i okovy zajatců, kteří na 
jeho přímluvu byli zázračně osvobozeni. V roce 1356 Karel IV. získal pro pražský chrám 
rámě z těla sv. Medarda, takže u jeho ostatků můžeme prosit i ve své vlas . Medardovo 
úmr  se datuje rokem 561. 

Kostel zasvěcený sv. Medardu můžeme nalézt v 5. obvodu v Paříži, kde od 
9. stole   byla původně vystavěna kaple. Stavba kostela probíhala od 15. -18. stole . Od 
roku 1906 je chráněnou historickou památkou. Další kostel zasvěcený tomuto světci 
můžeme spatřit ve francouzské obci, která nese pouze název písmene „Y“. Nachází se 
u města Amiens, 120 km severně od Paříže.

V letošním roce, zdá se, byl k nám Medard naopak velmi příznivý a potěšil nás záplavou 
tak potřebného deště.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
Atributy: 
almužna, biskup, tři holubice, kámen, koule, orel, stopy

Patron: 
sedláků, vinařů, sládků, vězňů, vzýván pro  deš  a za dobrou 
úrodu, jako pomocník při bolestech zubů, pro  horečce 
a choromyslnos . 

Bože, ty jsi naplnil svatého Medarda svou 
láskou, dal jsi mu víru,která  přemáhá zlobu 
světa a přidružil  jsi  ho k zástupu svatých  
biskupů. Na jeho přímluvu nám pomáhej 
v našem národě pozvednout mravní 
a morální hodnoty.
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OHLÉDNUTÍ ZA NOCÍ KOSTELŮ

Buď požehnána, Noci kostelů! Možná to zní trochu nadneseně, ale tuto větu jsem 
během letošní akce slyšela z úst hned dvou návštěvníků rostoklatského kostela.

Byla jsem ráda, že jsme se s panem starostou domluvili na otevření kostela 
sv. Mar na i v letošním roce, když nám tu řádí ten koronavirus. Nevymýšleli jsme žádný 
program, vlastně to bylo úplně bez práce. Jediné, co jsem měla na staros  bylo včasné 
přihlášení, vyzvednu  plakátů a v den Noci hlídkování. Otevřeno jsme měli od 18 do 23 
hodin. Netušila jsem, kolik přijde lidí, ani jak rychle mi to bude u kat, proto jsem se 
vybavila teplou vestou a dekou (pro případ zimy v pozdních hodinách), lahví vody 
a mis čkou mandlí (pro zahnání žízně a případného hladu) a žvýkačkami (pálivými, 
osvědčená metoda při přemáhání spánku). Do tašky jsem ještě přihodila dvě knihy. 
Zkontrolovala jsem nabitý mobil a připomínala si klíče od kostela, abych se nemusela 
vracet. Zapomněla jsem ale na roušku, kterou mi však pohotově přinesla „rychlá spojka“. 

Lidí přišlo méně, než vloni. Napočítala jsem jich zhruba 50. Ale dotazů bylo dost 
– návštěvníky zajímaly různé stavební úpravy kostela, které nebyli zvyklí vídat v jiných 
sakrálních stavbách, historie zvonu, varhany a nejvíc pozornos  strhávala rarita 
rostoklatského kostela – kostlivci. Párkrát přišla řeč i na naši farnost, např. kolik má 
filiálních kostelů, jaký je věkový průměr farníků, Oranžová zahrada a její využi . 

Potěšilo mě, když se lidé bez vyznání ptali na práci pana faráře, fungování církve 
a hlavně jsem měla radost, že vůbec přišli. Že kostely zajímají i ty nekostelové. Někteří 
nám dokonce věnovali pár peněz, které máme použít tzv. „na kostel“. Přišli staří i mladí, 
někteří cíleně, jiní prý jen zabodli prst do mapy… letos nedorazily žádné dě . Ty by 
zřejmě nalákal hlavně doprovodný program, takže příš  rok máme o důvod víc, proč se 
na něj zaměřit. Zato ale přijela paní, která se před třemi měsíci nastěhovala do sousední 
vesnice. Nevěděla moc kudy kam, ale slovo dalo slovo a domů odjížděla s informacemi 
o konání bohoslužeb a o dalších farních ak vitách. Po hodinovém rozhovoru vyšlo 
najevo, že má v autě jedno číslo našeho farního časopisu. :D Bylo to překvapivé a milé 
shledání s novou farnicí, kterou snad již brzy poznáte i vy!

K letošní Noci kostelů patří ještě jeden zážitek, něco, co mě v té zimě zahřálo 
víc, než péřová vesta. Myšlenka na to, že na stejném místě a ve stejný okamžik sedí nebo 
stojí další farníci, zase v kostelech svých bydlišť. Konkrétně teď mám na mysli hlavně 
Štolmíř, Tismice a Kounice. Odtamtud to ž jezdily skupinky návštěvníků a vyprávěly mi, 
co se tam dozvěděly od „sympa ckého pána“. Tušila jsem, kdo ve kterém kostele vítá 
a vypráví, a cí la jsem s nimi takové zvláštní spojení. Uvědomovala jsem si to propojení, 
blízkost i na takovou vzdálenost, radost a hrdost, že jsem součás  této církve.

Kostel jsem zhasínala krátce před půlnocí. Knihy jsem ani nevyndala z tašky. Ten 
večer jsem žádný příběh nečetla, zato jsem část jednoho žila. Příběh kostela sv. Mar na.

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ 
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PŘEDSTAVUJEME VÁM…

Petru a Otakara Marhounovy

Jak jste přežili dobu karantény? Byla to pro vás změna, když se s dětmi stejně běžně 
učíte doma?

O: Změna to byla. Byl jsem častěji doma, nejezdil jsem tolik do práce. Kanclík jsem si 
přestěhoval sem. Měl jsem to na střídačku. Jeden celý den v práci a druhý doma. Bylo to 
fajn a pořád ještě je. Tenhle stav trvá a mně by se to takhle líbilo pořád. Ale s dětmi to asi 
změna nebyla, protože my jsme taková online rodina. Byli jsme na internetové vyučování 
připraveni.

P: Dě  akorát nevěděly, jestli tě mají volat k obědu, jestli jsi doma, nebo ne. Ale pro mě to 
byla změna určitě v tom, že jsem nejezdila s dětmi na kroužky. To bylo bezvadné!

O: Krásný čas, budeme na to vzpomínat 

P: Já měla tady v kuchyni takovou židličku, na které jsem si seděla a jen tak se usmívala…
Ono to ž m, jak nebyly kroužky, tak mně odpadlo sledování hodinek. Dě  s hly svoji 
školu úplně na pohodu. Jediné, co nám trošku trvalo, než jsme si sesynchronizovali úkoly 
ze ZUŠky a takové to kdo nahrává, na čí telefon, kam to ukládá a kdo to kdy bude posílat.

A ty, Oťko, vydržíš zavřený u sebe v kanceláři celý den?

P:  Jo, vydrží to. Oťka nevyběhnul, ani když jsem tady řvala. Naopak jsem se ho někdy 
ptala: „A už teda končíš nebo máš dnes přesčas?“.

Chcete, aby vám něco zůstalo z té karanténní doby, co se osvědčilo, že vám vyhovuje?

P: Myslím si, že se nám podařilo líp organizovat všechny nákupy.  Nebylo to takové: „ Jé, já 
jsem zapomněla mlíko“ a šup do obchodu. Opravdu jsme si udělali  pořádný nákup a už to 

Oťka, Píďa, 5 dě , pes a zahradní 
zvířátka – plži, mlži. Početná a výrazná 
rodinka naší farnos . To jsou 
Marhounovi z Kounic.
 „Oťka“ a „Píďa“, jak se vzájemně 

tulují, jsou spolu 18 let.
On: dlouholetý spokojený technik v O2, 
sportovec, realista a naslouchač.
Ona: zdravotní sestra, akční žena 
farnos , učitelka svých dě  
a redaktorka FČASu.
Při rozhovoru měla Petra u sebe 
igelitový sáček, prý na psí bobky, Oťka si 
dal pivo. Dynamiku jejich rodinného 
života vám přinášíme v tomto 
prázdninovém čísle!   
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nebylo to každodenní běhání do krámu. Ušetřilo to spoustu času.

O: Dokud nebyla prázdná lednice, tak se nikam nejelo. Bylo to efek vnější. 

P: A taky jsme ušetřili samozřejmě hodně peněz. Zrovna v tomto období, zhruba březen 
až červen,  jsme měli s domškoláky (domškoláci jsou dě , které mají domácí vzdělávání 
- pozn. red.) spoustu akcí, které se jedna za druhou rušily. V každém měsíci máme 
normálně minimálně jeden výjezd.

P: Já jsem se zbavila ostychu modlitby před Oťkou. Když jsme si četli evangelium, tak jsem 
nevěděla, jak to Oťka bere, že nejdeme hned jíst, ale čteme si evangelium. Pak večer ty 
Růžence, to Oťka moc nechápe, že to opakujeme pořád dokola.

Zmínila jsi domškoláky. Domácí škola je určitě velké téma, na které se vás hodně lidí 
ptá. Kde se vůbec u vás vzala ta myšlenka, že budete dě  učit sami doma?

O: S m určitě přišla Píďa…

P : No, to asi jo. Myslím si, že to bylo m, že jsem to viděla u kamarádky a řekla jsem si: 
„ Tak tohle to nikdy!“. Mám se sebou takovou zkušenost, že když řeknu nikdy, tak je to pak 
na 100 % jinak. Třeba jsem si řekla, že si nikdy nevezmu Pražáka, nikdy si nevezmu Oťku 
a nikdy nebudeme mít domácí školu. Ale o té domácí škole to nakonec rozhodla Majda. 
Už ve školce se ukazovalo, že má svoji rychlost a potřebuje víc času. Bylo jasné, že její 
zrání vyžaduje delší čas, a když dostala odklad povinné školní docházky, tak jsme si řekli, 
že to zkusíme. Nejdřív jsem se zeptala Oťky, jestli mi dá rok na zkoušku. Oťka si spíš nebyl 
jistý, jestli to vydržím já. Začali jsme doma předškolní roční přípravu a bylo to super. Mně 
odpadlo lítání do školky, neustálé hlídání času. Po tom prvním roce jsme si říkali jo, to je 
dobré. Stejně jsem byla doma ještě s dalšími dětmi doma. Jsou od sebe po dvou letech – 
doma byla tehdy čtyřletá Linda a dvouletý Felix. 
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Ty jsi, Petro, Oťku nechtěla?

O: Ty sis spíš nevěřila, že bys mě klofla!

P: Ale to ne, tys mi přišel spíš jako pražskej frajírek. Představte si ho: má všude kudrliny, 
takové afro, do toho náušnici v uchu… Dlouhou dobu jsme se jen kamarádili. Říkala jsem 
si, že bude lepší, když to tak zůstane. 

O: Čtyři roky jsem tě ukecával.

O: Považoval bych nás v té době za takové průkopníky domácího vzdělávání. Všechno bylo 
v plenkách, byť tady v České republice tehdy bylo už asi 500 rodin. Skuteční průkopníci 
dneska mají dě  na vysokých školách. Teď se takto vzdělávají síce rodin …i když za 
poslední tři měsíce, vlivem pandemie, se rozrostly jistě na dese síce.  
  

P: Je to dobré v tom, když vidím, že se třeba Felix probudí do nálady domácích prací, tak 
jedeme na faru, protože vím, že to prostě bude to nejlepší. Udělá si rychle tu svou 
povinnou češ nu, protože ví, že pak hned bude moci jet škrábat zeď.

Věděli jste, že takto budete pokračovat se všemi dětmi, nebo jste to neplánovali?

P: Bylo nám vždycky říkáno, užívejte si každého dne. Protože v jednom období dokonce 
hrozilo, že nám domácí školu zakáží. Z vlády a Parlamentu šly hlasy, že je to anarchis cké 
a že se vychovávají dě , které nejsou vůbec zvladatelné a ovladatelné. Ta inicia va přišla 
za vlády Paroubka z ČSSD. Chodili jsme i do Parlamentu. Hodně se to řešilo v souvislos  se 
zavedením povinné předškolní přípravy. 
Není to někdy na hlavu, když jste s dětmi 24 hodin v kuse doma?

O: Pro mě fakt ne.

P: Je pravda, že Oťka občas odjíždí se slovy: „Tak se tady mějte, já si jedu odpočinout!“ 

Potřebuješ pro domácí vzdělávání 
nějaké předpoklady nebo dokonce 
svolení?

P: Pro první stupeň potřebuješ mít 
maturitu nebo garanta, který bude 
dohlížet na probíhající vzdělávání. Na 
druhý stupeň už je nutné jakékoliv 
vysokoškolské vzdělání. Je jedno, který 
rodič bude dítě učit. Před zahájením 
domácí výuky navštěvuješ 
pedagogicko-psychologickou poradnu, 
která řeší mj. zralost a potvrdí , že je 
dítě vhodné pro domácí vzdělávání. 
Museli jsme si vybrat ovšem poradnu, 
o které jsme věděli, že je naprosto 
nakloněná pro domácí výuku. Bohužel 
ne ve všech k tomu přistupují 
objek vně. 
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Ale to jim nahrazuje třeba to farní společenství, ne?

O: I to rodinné. Oni ale nejsou skleníkové dě . Vlastně pořád někde jezdí.

P: To bychom museli bydlet někde v Aši, bez auta, ve srubu, na hranicích, aby neměly 
kontakt s lidmi. 

Jaké byly tedy konkrétní obavy vašeho okolí?

O: Nejvíc se řeší sociální kontakt, izolace. Že nebudou vědět, jak to funguje mezi dětmi, že 
pak přijdou a budou šikanovaní…

P: …že nebudou silní, protože by se měl proutek ohýbat, dokud je mladý, že nezažijí tu 
tvrdou ruku učitele. Tak jsme před nástupem do domácí výuky museli třeba podepsat 
dobrozdání, že budou navštěvovat kroužky.

Často si říkám, jak to  Marhounovi zvládají. Pět dě , barák, zahradu, školu doma, 
ak vity ve farnos . Jak to děláte?

O: Já se starám o ty věci mimo barák.

P: No a já jenom uklízím, ale to neuklízím sama. Na okna nám jezdí babička. 
Dě  vám asi také pomáhají. Vidím, že tu máte vylepený rozpis na my  nádobí, věšení 
prádla…

O: To už je jen torzo… tady dřív viselo víc úkolů.

A pro tebe, Petro?

P: Já si myslím, že to tak máme 
občas všichni, že to není jen 
otázka domácí školy.  Že jednou 
jsi dole a dě  tě nebetyčně 
vyšťavují, jindy tě zase nabijí. Je 
jedno, jestli jde o domácí školu, 
nebo domácí úkoly po škole. 

O: Myslím, že od té doby chodíš 
víc do kostela, jak jsi na domácí 
škole.

Jak se vaši rodiče dívali na to 
rozhodnu  pro domácí 
vzdělávání?

O: Moje mamka to vzala 
v pohodě, ale taťka se pořád 
ptá: „Kdy je konečně pus š 
z toho svého skleníku? 
Nebudou jim chybět dě , ten 
kontakt?“
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P: Dě  už si je pamatují. Mají to jen na rok, a pak se to obměňuje. Na začátku září se 
snažím si s nimi říci, kdo co bude dělat, vždycky si samy vyberou, jen do my  záchodů se 
nechce nikomu. Třeba Felixovi přišlo, že praní prádla je brnkačka, takže bude namísto 
Lindy prát. Už se toho ale chce zbavit. Zjis l, že to prádlo musí taky roztřídit. Navíc u nás 
jede pračka furt. Teď třeba Majda přišla domů a potřebovala něco vyprat. Musela počkat 
na Felixe, až přijde a poradí jí, protože to neuměla zapnout. 

Takže starší sestra musela počkat na mladšího bratra, aby jí ukázal, jak se pere. To je 
v pné.

O: Mohl si vybrat sekání zahrady, protože to se dělá jen v létě a v zimě má tak vlastně 
volno.

P: Občas mu to musíš připomenout, protože si nevšimne, že koš se špinavým prádlem je 
plný. A pak je další háček v tom, že když už to vypere, tak ho to pak dál nezajímá, protože 
on má tu pračku přece jen zapínat... 

O: ...a ten, kdo jí má vyndavat, tak zase neví, že jí někdo zapnul…

P: ...takže příště to bude spojené - kdo pere, tak bude i věšet. 

A kde pak to prádlo sušíte? Zvlášť, když používáte látkové pleny?

O: Všude.

P: To bylo myslím u Felixe, kdy Oťka věšel poslední plíny a s rados  hlásil „konečně 
poslední plena!“ Jenže to netušil, že pak přijdou ještě další dvě dě …

Máte mezi m vším čas taky sami na sebe?

O: Z mého pohledu docela jo…

P: Myslím, že ta dese minutová procházka se psem mu úplně stačí…jednou za týden.

O: No, tak Píďa to vnímá asi trochu jinak…

P: Já si s tebou na té procházce ale nemusím jen pořád povídat, já bych mohla klidně 
i mlčet…

O: Dobře, jsem pro!

P: Ale nevím, co budeme dělat, až bude pes na prázdninách.

Váš pes jezdí na prázdniny? A dě  jsou doma?

P: Náš pes jezdí k dědovi a babičce na prázdniny. Třeba loni tady bylo strašné vedro a ono 
mu to nedělá dobře. Moji rodiče mají chalupu v podhůří Šumavy a tam je samozřejmě 
úplně jiné klima. A mému taťkovi psi nevadí. Dě , to je náročnější. Na ty už nemá nervy, 
jsou hlučné. Ale pes je v pohodě. 

Když teď zabrousíme na téma víry a farnos . Z našich setkání jsem pochopila, že to 
každý prožíváte odlišně, je to tak?

O: Naprosto. Já jsem nepokřtěný.
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P: Ale do kostela chodíš a je tam křest touhy. Dneska jsem poslouchala, co znamená, že 
víra je dar. To není tak, že ty budeš čekat, až  někdo dá ten dárek. Že samozřejmě on sám 
od sebe nepřijde…

Jak by ses Oťko tedy označil ve svém vztahu k víře? Hledač, respektující?

O: Naslouchající… hledač asi ne.

Dělalo to někdy problém ve vašem vztahu? Byl jsi vždycky respektující?

O: Pro mě to překážka není, že jste prak kující věřící.

P: Mně občas bylo do pláče, ale za to nemohl Oťka. Bylo mi smutno, třeba když jsem se 
vrá la z velikonoční vigilie. Chtěla jsem s někým sdílet tu radost a načít si víno. Oťka už 
s dětmi spal. V tu chvíli mi přišlo líto, že to nemám s kým sdílet. To není o tom, že by mě 
Oťka nevyslechl, ale ta zpětná vazba mi tam chybí. Nevím, jestli bys mi rozuměl, o čem 
vlastně mluvím…

O: Ale jo, teď už jo. Po těch letech už asi jo…

A kdy jsi začal chodit do kostela?

O: Když jsem poznal Píďu. Do té doby jsem tam nechodil. 

P: Já jsem chodila kostela také méně. Vybavuji si, když jsem byla ještě bez dě , že jsem 
neřešila, jestli je zrovna neděle, nebo není. Když mi to nevycházelo, tak jsem tam prostě 
nešla.

Kdy nastal zlom? Když se narodily dě  – začala 
jsi vnímat tu zodpovědnost?

P: Ještě déle. Pamatuji si, když šla Majda 
k prvnímu svatému přijímání, že jsem si řekla: uf, 
jedno dítě to má za sebou! Ale pak jsem zjis la, 
že to tak není. Že m to všechno teprve začíná! 
Myslím, že to u mě začalo m, jak se člověk začal 
dozvídat víc věcí – z náboženství, z teologie, 
z kateche ky, tak mi to začalo sedat a já si 
uvědomila, že to není taková sranda, že si z toho 
dělám úplný holubník.

Byl pro tebe nějaký farník tahounem, který tě 
inspiroval a přitahoval do farnos ?

P: Zaručeně velký zlom nastal, když přišel Mar n 
Sklenář. Cí la jsem se být součás  farnos  už 
i před m, ale asi jsem tu farnost využívala jiným 
způsobem. Nijak jsem se ak vně nezapojovala. 
Uvědomuji si, že mi v té době některé věci 
nevyhovovaly a já jsem se jedno období bouřila 
pro  církvi vůbec. Přišlo mi, že je strnulá nebo že 
jede  v  zajetých  kolejích.    Měla   jsem   spoustu 
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P: Spíš měli. Oťka se mnou pak už nechtěl hrát squash. Že mi to nejde, že si moc 
nezahraje. To bylo ze začátku, co jsme spolu hrávali. Jak se říká, když ptáčka lapají…

O: My jsme společně přeci taky hodně turis kovali.

P: Pak už neturis kovali. Já byla doma s dětmi a ty sis jezdil sám…

O: No ale fotky jsem  alespoň ukázal 

Pečujete o sebe? Děláte si drobné rados ?

O: To nevím…

P: Ale jo, pečuješ o mě. Třeba jedeš nakoupit! Ty o mě pečuješ m, že děláš nějaké věci, 
které bych musela dělat jinak já. A musím říct, že se dokonce hodně vylepšuješ! Byly 
narozeniny, kdy jsi přišel do kuchyně, žes mi koupil kytku, ať si ji zasadím a žes mi ji nechal 
na popelnici. No a letos už jsem dostala kytku z lokální louky s mašličkou. 

O: Nechtěl jsem  tahat bordel z kytky do baráku.

Jak vypadají vaše večery?

O: Večer se trochu míjíme. 

P: Já usnu u dě … a když neusnu já, tak usne Oťka. Nebo Oťka není doma, nebo já nejsem 
doma. My se tedy takhle večer moc nepotkáváme. Takže díky vám máme společný večer!

IVA ZRADIČKOVÁ

otázek a nedostávala jsem ty správné odpovědi. Možná jsem 
se ptala špatně, nebo lidí, kteří mi to nedokázali vysvětlit. 
Nebo to možná byla jen moje revolta…

O: Jo, to určitě byla tvoje revolta.

Cí  z vás dě  to odlišné vnímání? Ptají se na to, řeší to?

P: Linda. Jednou večer, když šla spát, tak mi říká, že 
nepotřebuje mít věřícího manžela, protože já ho taky 
nemám. Já jí na to říkám, že ale některé situace jsou 
náročnější. A ona: „když jsi to zvládla ty, tak já to taky 
zvládnu!“

Z toho našeho povídání vnímám, že Oťka je stálý, klidný, 
rozvážný, s nohama na zemi a Petra spíš potřebuje rozlet 
a akci. Je to tak?

P: Otka mě stahuje velice často z mého obláčku.

Co máte tedy společného?

O: Určitě zájmy máme  společné.
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JENOM CHLEBEM
Blíží se léto a přestože poslední dny příjemně pršelo, jiné dny už bývají velmi horké. Čekají 
nás dva měsíce letní pohody. Přemýšleli jsme, jaký recept bychom vám tentokrát 
představili, abyste nestáli půl dne v kuchyni a abyste zároveň ochutnali něco lehkého, co 
dokáže v letním horku osvěžit. A pak, jako na zavolanou, dorazil do redakce tento recept:

LETNÍ NEPEČENÝ DORT

Ingredience:
● smetana ke šlehání 250 ml
● smetana zakysaná 18% po 400 g 2 ks
● vanilkový cukr 1 ks
● práškový cukr 4 vrchovaté polévkové lžíce
● dětské kulaté piškoty asi 300 g
● jahody,borůvky, maliny, rybíz (může být i jakkoliv namícháno)
● trocha másla na vymazání dortové formy
● kokos nebo mleté ořechy na vysypání formy
● dortová žela na, nejlépe červená, Dr. Oetker 2 ks

Postup: 
Nejdříve si dortovou formu o průměru 23 cm vymažeme máslem a vysypeme kokosem 
nebo ořechy.
V míse do tuha ušleháme smetanu a zlehka do ní zamícháme zakysanou smetanu a oba 
dva cukry. Vznikne nám hladký krém.
Dno formy vyložíme těsně vedle sebe piškoty. Poté na ně naneseme asi 1 cm vrstvu 
smetanového krému a uhladíme. Na krém dáme ovoce, větší kousky jahod pokrájíme 
a střídáme vrstvy. Poslední bude krém, který opět uhladíme. Dle návodu si připravíme 
žela nu a vlažnou naneseme na dort. Překryjeme potravinářskou fólií a necháme přes 
noc ztuhnout v lednici.
Povrch můžeme ozdobit šlehačkou a ovocem.

JANA STRNADOVÁ  
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CO SE DĚLO V PŘÍPRAVCE...

...v době, kdy rodiče plánovali, co upečou, nakoupí, jak se co nazdobí, jestli mají 
vhodné oblečení a koho pozvou? Kdy pan farář s Ivou a Petrou doháněli program, 
který se zameškal v době karantény? Čím poslední týden žily dě  z naší farnos , které 
28. června přistoupily poprvé ke stolu Páně? O tom vám budou vyprávět dvě holky 
z „přípravky“ Lola (8) a Mája (9).

L: Když jsme se připravovali na první svaté přijímání, měli jsme všichni takovou knížečku, 
do které jsme si mohli zapisovat různé věci, a také se tam vlepovaly památní listy, které 
jsme dostávali při slavnostních příležitostech. Dostali jsem všechno důležité – třeba 
růženec, který voní, když ho držíte v ruce, a pak vám od toho voní i ruce. Dostali jsme 
také Písmo. Konečně mám svoje vlastní, žádné dětské, ale normální dospělácké.

M: Pan farář nás vzal v sobotu na výlet do pražské katedrály. Jeli jsme se podívat na 
svěcení nových kněží. Byl to výlet, ale byl to vlastně velký zážitek. Prohlédli jsme si různé 
památky. Nejvíc se mi líbila hladomorna a hroby svatých Václava, Vojtěcha a Víta.

L: Mně přišla nejzajímavější katedrála. Překvapilo mě, jak je velikánská. A uprostřed byl 
čtvereček. Pod ním jsou prý základy kostela, který tam stál dřív.

M: Super byly televize, které při mši ukazovaly všechno, co se tam děje. Jinak bychom to 
neviděli, když jsme seděli vzadu. Moc hezky se tam zpívalo a mně to celou dobu bavilo.

L: Byl tam pan kardinál, poznala jsem ho na dálku podle té červené čepičky. Mluvil 
hodně nahlas a tak jako důležitě. Při mši bylo hodně hudby, to bylo super. Zpívali jsme 
všichni. Ten kostel je fakt veliký a bylo to tam moc hezky slyšet. 

M: Při té mši jsme viděli dva nové kněze a to, jak vznikají. Byli mladí.

L: Třeba jako Honzík Přikrylů. Kdyby ten se jednou stal knězem, šli bychom se zase 
podívat a to bychom ale seděli v těch předních řadách.

M: Cestou jsme trochu zmokli. Moc mi to nevadilo. Byl to skvělý výlet.

Díky, pane faráři, že jste nás navzdory vydatnému deš  vzal do Prahy, ukázal nám kus 
naší historie, provedl nás katedrálou a upozornil na zajímavé čás  této stavby, díky za to, 
že jsme mohli spolu s Vámi pokleknout u hrobů významných představitelů českých 
i církevních dějin. Díky, že jste nás nechal zažít ten krásný pocit z toho, že jsme součás  
církve, že jste nám dal poznat, jak vznikají kněží, že nerostou na stromech. Díky za čas 
i úsilí, které investujete do svých farníků i farníčků!

ÚČASTNÍCI VÝLETU
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BRIGÁDA 
u kaple v Bříství

12. a 13.června jsem se po mši svaté zúčastnila brigády u kaple v Bříství. Šlo o vyčištění 
okolí kaple - pálení roš .

Začali jsme chvíli po té, co jsme se "zabydleli". Bavilo nás to a tak jsme pracovali 
asi do dese  hodin večer. Pak si některé dě  opekly k večeři buř ka s chlebem. Pan farář 
nám pouštěl písničky z pohádek a my jsme měli hádat, o kterou pohádku jde. Těsně před 
půlnocí jsme já s mámou a Bas kem šli spát. Zbytek zalehl chvíli po nás. Budíček jsem 
měla nařízený na sedm hodin. Po snídáni jsme pokračovali v pálení roš . Kolem 
jedenácté hodiny jsme měli mši svatou, po které jsme si dali oběd - sekanou s chlebem 
a okurkou, a taky makovou buchtu. Pak se spálil zbytek roš , my jsme si sbalili věci, se 
všemi se rozloučili a vyrazili domů.

V pné bylo, když se večer před setměním na kopci u kaple objevili dva policisté. 
Přivolali je řidiči z dálnice, protože si mysleli, že u kaple hoří. Naše brigáda přitom byla 
plánovaná a ohlášená. 

Děkuji všem kdo se brigády účastnili a těším se na další brigádu.
 PATRICIE HRONČEKOVÁ
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PRÁZDNINOVÉ LUŠTĚNÍ
 

Pokud ještě nemáte 
plány na léto, přidejte 
se k některým 
farníkům a pojďte 
první prázdninovou 
neděli na pěší ____ __ 
_______ (viz tajenka).

Vychází se po 
mši svaté a společném 
obědě v Oranžové 
zahradě. Návrat je 
plánovaný na úterý 
odpoledne. 

V neděli večer 
dojdeme do Zásmuk, 
kde večer proběhne 
také pravidelné čtení 
Bible. Nezapomeňte tu 
svou tedy doma.

Vezměme si 
s sebou na cestu 
všechny naše staros  
a kříže. Pán půjde 
určitě s námi.
       Nezapomínejme, 
že tam kde jsou dva či 
tři v jeho jménu, je 
také ON uprostřed 
nich. 




