
Milí farníci, čtenáři farního časopisu,

nebojte se, nevzali jste si omylem z hromádky dva výtisky. Toto číslo je jen nadmíru nadité 
články. Vstupujeme do nového školního a zároveň i pastoračního roku, a tak jsme pro vás 
nashromáždili nejrůznější informace o akcích, které nás čekají, ale i ohlédnutí za mnohými 
farními dobrodružstvími, které jsme společně prožili.

Z obsahu stojí za pozornost hlavně kalendář akcí. U toho ale tradičně platí, že je dobré 
ověřit si aktuálnost událostí raději ještě ve farním týdeníku, nebo na webových stránkách 
farnosti. Přes prázdniny jsme přemýšleli, čím bychom náš časopis ještě vylepšili, a podařilo se 
nám vymyslet pár nových rubrik, se kterými se budete moci postupně seznámit v nejbližších 
číslech: Rozjímání o křesťanském životě, seriál o papežích, či stránka připravovaná přímo pro 
děti. Novinkou je i změna v redakční radě. Od září do našeho týmu naskakuje Lucie Konopíková, 
která se ujímá grafického zpracování časopisu. Do redakční rady jsme uvítali Patricii Červenou, 
která vystřídá Evu Vomáčkovou. A na závěr ještě jedna velmi důležitá zpráva: v rámci zkvalitnění 
komunikace a možností propojení s google produkty jsme založili novou redakční adresu:  
farnicas@gmail.com. Prosíme, ohledně časopisu nám pište pouze na tuto adresu. Neposílejte 
zprávy do kopie na jiné, např. naše soukromé adresy, vzniká nám tak zmatek a může se 
stát, že kvůli tomu nějaký příspěvek i přehlédneme. Zprávy, které přijdou na starou adresu  
farnicas@seznam.cz budou automaticky přeposílány na adresu novou. Uzávěrka příspěvků stále 
platí 20. den v měsíci. Pokud článek pošlete po tomto dni, může se stát, že se nedostane do 
připravovaného čísla. Jedině tak můžeme zaručit včasné vydání časopisu. 

Na závěr bychom vám rádi popřáli úspěšné vkročení do následujícího období, ať už bude 
poklidné, či zatížené protikoronavirovými opatřeními. Nezapomínejme vždy ve všem nalézat 
především to dobré, nepodléhat obavám a nosit v srdci Pána Ježíše. 

za redakci FČASu KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Farní časopis a společník 9/2020

září
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KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

 1.9. výlet dětí do Prahy + žehnání školních tašek
2.9. začátek výstavy o sv. Václavovi
3.9. zasedání PRF
4.9. první PDO
5.9. prvosobotní pouť v Tismicích - P. Konstantin Petr Mikolajek, O.Praem
5.9. poutní akce v Poříčanech
6.9. setkání ohledně přípravy na biřmování
8.9. pouť v Poříčanech
8.9. setkání rodičů ohledně náboženství
9.9. první hodiny náboženství pro děti
9.9. první hodina náboženství pro dospělé IVN - domluva, co budeme sledovat

10.9. první příprava na křest dospělých
11.9. začátek přípravy dětí na první svaté přijímání
11.9. přespávání u zříceniny kapličky v Bříství
12.9. mše sv. u zřícené kapličky v Bříství - otec biskup Zdenek Wasserbauer. 

Při mši sv. bude požehnán nově instalovaný kříž
12.9. poutní akce v Přistoupimi
13.9. poutní mše sv. v Přistoupimi
15.9. vikariátní konference
17.9. zpovědní den
20.9. posvícení v Českém Brodě - mše sv. apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo
27.9. pěší pouť do Staré Boleslavi
3.10. prvosobotní pouť v Tismicích - R.D. Benedikt Hudema

17.10. pouť ve Štolmíři
23.10. - 25.10. víkend s dětmi připravujícími se na první svaté přijímání + představení dětí ve farnosti

28.10. - 1.11. podzimní prázdniny - možnost pobytu dětí na faře
1.11 - 8.11. dušičkové pobožnosti na hřbitovech - po předchozí domluvě

2.11. zpovědní den
7.11. prvosobotní pouť v Tismicích - R.D. Jaroslav Konečný
8.11. pouť v Rostoklatech

11.11. pouť v Rostoklatech
17.11. výlet s dětmi
22.11. příprava adventních věnců
28.11. duchovní obnova - R.D. Jan Paseka
29.11. žehnání adventní věnců

2.12. rorátní mše sv.
5.12. prvosobotní pouť v Tismicích - P. ThLic. Sebastian Piotr Kopeć, OFMConv.
6.12. Mikulášská besídka
8.12. Slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie
9.12. rorátní mše sv.

16.12. rorátní mše sv.
od 17.12. akce Opravdový dárek

21.12. zpovědní den
23.12. rorátní mše sv.
24.12. zpívání koled v jednotlivých kostelích farnosti
25.12. živý Betlém
31.12. společný Silvestr

Kalendář plánovaných akcí je orientační. Může se dále vyvíjet. 
Aktuální informace hledejte vždy ve farním týdeníku a na stránkách farnosti.



3 FČAS 9/2020

AKTUALITY

Centrum Nazaret - Praha Kunratice
Víkendovky pro mladší 11 - cca 15 let

9. - 11. 10. 2020 • 
4. - 6. 12. 2020 • 
26. - 28. 2. 2021 • 
16. - 18. 4. 2021 • 
11. - 13. 6. 2021 • 

Víkendovky pro starší cca 15 - 19 let 
25.-27(28). 9. 2020 • 
20. - 22. 11. 2020 • 
22. - 24. 1. 2021 • 
5. - 7. 3. 2021 • 
14. - 16. 5. 2021• 

 Kulturní centrum Novodvorská
Arcidiecézní ples mládeže/mladých 

27. 11. 2020 • 

Komunitní centrum Matky Terezy
Diecézní setkání mládeže 

27. 3. 2021 • 

klášter na Hoře Matky Boží v Králíkách
Runway camp 

9. - 15. 8. 2020 • 
1. 8. - 7. 8. 2021 • 

Celostátní setkání mládeže Hradec 
Králové

10. - 15. 8. 2021• 

POSVÍCENÍ V ČESKÉM BRODĚ
20. září 2020 

výročí posvěcení farního kostela sv. Gotharda
9:30 mše svatá

hlavní celebrant apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo

Po mši svaté jste srdečně zváni na pohoštění 
a setkání v prostorách Oranžové zahrady.
Rozhovor s apoštolským nunciem naleznete na str. 24.

ARCIDIECÉZNÍ AKTIVITY PRO MLÁDEŽ
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PRVOSOBOTNÍ POUTĚ K TISMICKÉ MADONĚ

Do Tismic k nám tentokrát první sobotu v měsíci září 
přijede pan farář z Říčan Konstantin Mikolajek, OPraem.

Říčany jsou pro nás známé město, vzdálené přibližně 20 
km jihovýchodně od Prahy.

 Město bylo v letech 2018 a 2019 oceněno z 206 obcí  
s rozšířenou působností jako nejlepší místo k životu. 
Na náměstí je dominantou kostel sv. Petra a Pavla, 
původně gotický, přestavěn ve vrcholně barokním stylu.  
V letech 1628-9 byly pořízeny dva zvony sv. Petr a sv. Pavel, 
které se uchovaly dodnes.

Pan farář, který vede farnost spolu s kaplanem, se narodil 
v roce 1975 a kněžské svěcení přijal v roce 2000. Narodil 
se  ve Frýdku Místku, část dětství prožil v Hustopeči u Brna. 
Má 2 bratry a 2 sestry. Vystudoval strojní průmyslovku v Brně 
a pracoval 2 roky v Mostárně v Hustopeči. Vstoupil do 
kláštera a následně studoval v Praze teologii. Od roku 
2010 působí jako farář v Říčanech. Je sportovec, rád 
hraje fotbal, lyžuje, hraje tenis, má i myslivecké zkoušky.

Říčany jsou pro nás dostupné pro výlety. Přes město 
vede řada turistických a také cyklistických tras. Říčany mají 
svou naučnou stezku věnovanou přírodě, historii, kultuře 
a životnímu prostředí.

Kromě kostela sv. Petra a Pavla mají Říčany: 
● pozoruhodnou zříceninu gotického hradu, který je zpustlý od 16. století, byl vystavěn jako 

miniatura královského typu. 
● Mariánský sloup uprostřed náměstí. Panna Marie má 
sepnuté ruce, kolem hlavy svatozář s 10 hvězdičkami 
a stojí na zeměkouli obtočené hadem s jablkem 
v tlamičce (symbol vítězství nad prvotním hříchem). 
Socha z roku 1699 je zjednodušenou variantou 
mariánského sloupu sochaře Jiřího Bendla  z roku 
1652, který až do svého násilného svržení v roce 1918 
stával na pražském Staroměstském náměstí a nyní je 
znovu obnoven a vysvěcen. Kdo je autorem říčanského 
sloupu, není známo.

ZDEŇKA STRACHOVÁ

5. září 2020
Modlitba růžence: 9.30 hodin

Mše svatá: 10.00 hodin
Hlavním celebrantem bude 

P. Konstantin Mikolajek, OPraem, říčanský farář
Po mši svaté setkání na “faře”

Součástí setkání je také malé pohoštění.
Zajištění dopravy je možné domluvit 

s R.D. Martinem Sklenářem.
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Srdečně Vás zveme 
dne 12.9. 2020 od 11 hod. 

u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže 
na slavnostní bohoslužbu, které bude předsedat 

pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer 
a při té příležitosti požehná nově instalovaný kříž. 

Pro nedočkavé již v pátek 11.9. od 19:30 začne 
program u zřícené kapličky v Bříství s historickým 

výkladem, jež povede pan Psota a dále pak s možností 
přespání do druhého dne, kdy pokračuje slavnost.
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PASTORAČNÍ AKTIVITY
Drazí bratři a sestry, rok s rokem se sešel a vy znovu držíte v ruce zářijové číslo farního 

časopisu, ve kterém pravidelně představuji pastorační aktivity, jež mi leží na srdci, respektive, 
které se znovu rozjíždějí. Téma koronaviru je ve společnosti stále přítomné – nejen jako nemoc, 
ale také mnohdy jako něco neznámého, případně něco, z čeho mají lidé strach. Já bych v úvodu 
vyjádřil radost a vděčnost, že v naší farnosti se mohu v mnoha ohledech setkávat se střízlivým  
i respektujícím přístupem.

Vstupujeme do nového pastoračního roku, u kterého můžeme v důsledku zkušeností  
z předchozích měsíců více než jindy říci, že jsou to naše plány a představy, které následně budou 
konfrontovány s realitou. Věci se budou vyvíjet, možná bude potřeba je měnit – doufejme však, 
že nikoliv jako v jarních měsících.

Dovolte mi tedy v následujících odstavcích představit některé z aktivit a pastoračních činností, 
které se ve farnosti od září opět rozjíždějí.

Křesťanská iniciace
Jedním z velkých témat a oblastí života farnosti, které zasluhuje naši pozornost, je téma 

křesťanské iniciace, tedy uvádění lidí do živého žitého života z víry. Tato iniciace zahrnuje jak 
dospělé, kteří přicházejí žádat o křest, 
tak také naše děti a mládež, která se 
připravuje na první svaté přijímání, 
resp. na biřmování.

Křesťanská iniciace se netýká jen 
těch, kteří svátosti přijímají, případně 
jejich rodin. Týká se nás všech, celé 
naší farní rodiny, tedy celé církve. 
Proto je vhodné se zamýšlet nad 
tím, jak osobně se na této iniciaci 
podílet. Jde především o dvě oblasti. 
Jednak se aktivně podílet na samotné 
přípravě (účastnit se jí, spoluvytvářet 
ji, vstupovat s dotyčnými do vztahu…), 
a pak také dotyčné provázet svou 
modlitbou (nejen soukromou, ale 
rovněž liturgickou). 

Iniciace dospělých 
V současné době se v naší farnosti připravují tři katechumeni na přijetí iniciačních svátostí. Tito 

katechumeni byli na konci června ve farnosti představeni. Příprava probíhá již rok. Za tu dobu 
jsme společně četli značnou část Markova evangelia (poznávali jsme Krista) a nyní se několik 
týdnů věnujeme křesťanské nauce. Mám radost, že se katechumeni začínají aktivně zapojovat do 
některých aktivit farnosti.

Od září začne další cyklus přípravy (příprava vyžaduje delší čas, alespoň rok a půl). V tomto 
případě jsem v kontaktu s jednou osobou, která se již aktivně zapojuje do života farnosti.

Mohlo by se zdát, že věci fungují. To by byl ale omyl. Osobně vidím ještě mnoho věcí, které jsou 
pro nás výzvou. Budu rád, když se spolu se mnou nad nimi zamyslíte a případně vyjádříte ochotu 
se aktivně do příprav zapojit:

bylo by dobré, aby se jednotlivých setkání účastnili také farníci – aby to nebylo jen setkání • 
kněz a katechumeni, ale širší setkání. Díky tomu bychom mohli probírat  jednak témata 
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(desatero, hřích, odpuštění, Písmo svaté…) dotýkajících se našich životů – setkání by tak 
nebylo jen teoretické, ale představovalo by rovněž praktickou oblast. Navíc by mohlo dojít 
k navázání užších vztahů s těmi, kteří se připravují.
velkou výzvou je oblast duchovního života. Jak uvádět žadatele o iniciační svátosti do života • 
modlitby, představit jim tradici církve a pestrost přístupů.
s tím je spojeno také to, že by bylo vhodné, abychom žadatele do modlitby nejen uváděli, • 
ale abychom se za ně také jako společenství modlili. A nemám na mysli jen přímluvu ve mši 
svaté, ale nějakou konkrétní modlitbu (např. jeden den v měsíci adorace za dotyčné, nebo 
něco jiného – budu rád za nápady).
na základě četby různých knih věnujících se iniciaci, se zamýšlím nad průběhem postní • 
doby, mimo jiné nad tématem společné modlitby za ty, kteří se již bezprostředně připravují 
na přijetí iniciačních svátostí.

První svaté přijímání
K tématu iniciace patří příprava na první 

svaté přijímání našich dětí. Za poslední 
roky se tato příprava v naší farnosti značně 
rozvinula. Chtěl bych moc poděkovat Petře 
Marhounové a Ivě Zradičkové, které se 
aktivně na přípravě podílejí. Ony samy 
mohou vydat svědectví, že zapojit se 
takto aktivně do přípravy je nejen pomocí  
v pastorační aktivitě a činnosti farnosti, ale 
že je to pomoc i pro jejich duchovní život  
a rozvoj jejich osobností a víry. A tak to má 
být.

Společně s Ivou a Petrou reflektujeme zdar 
mnoha věcí a zároveň mnohé věci zůstávají 
výzvou. Zvláště pak, jak ostatní nadchnout, 
představit, že určité věci nejsou obtíží, 
zátěží, ale naopak příležitostí a pomocí. Po 
loňské přípravě jsme znovu provedli určitou 
reflexi a zaneseme jednotlivé podněty do 
přípravy letošní.

V loňském roce jsme se snažili pozvat k účasti na přípravě celou farnost. Dařilo se to s různou 
mírou porozumění, pochopení a ochoty se zapojit.

rádi bychom do přípravy v nějaké míře zapojili děti, které svaté přijímání přijaly v loňském • 
roce. Mohly by se stát „průvodci“ těch, kteří se připravují letos. Mohly by se i modlit za 
konkrétní dítě. Pro tyto děti se může jednat o aspekt mystagogie.
stále se nedaří představit přípravu jako něco, co se neabsolvuje (na PDO přicházím jen • 
tehdy, kdy je příprava a jen na tu část, která se přípravy týká), ale jako něco komplexního.  
jedním z cílů přípravy je uvést dítě do živého společenství.  Jak jsem již zmínil, prvním • 
svatým přijímáním iniciace dětí nekončí, ale pokračuje (začíná příprava na biřmování). Je 
proto třeba pochopit, že ona příprava má nastartovat jistý způsob života (např. i nadále 
účast na PDO, společné výlety, akce).
Vnímám, že nedošlo k plnému pochopení významu liturgických úkonů, které přípravu • 
provázely. A to jak ze strany rodin samotných dětí, tak ze strany farnosti coby celku. Tyto 
liturgické úkony jsou příležitostí, aby se děti na první svaté přijímání připravovaly i duchovně. 
A rovněž jsou příležitostí pro farnost, aby se za děti během roku zcela konkrétně modlila. 
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Proto bych chtěl pozvat jak rodiny, tak celou farnost, aby se těchto liturgických úkonů  
(cca jeden pátek v měsíci) účastnily, a i tímto způsobem se na přípravě našich dětí podíleli.
bavíme se též o možnosti, že by příprava zahrnovala také aspekt místní církve (diecéze). Že • 
by v rámci příprav byl jeden víkend s programem v Nazaretě (centrum pro mládež), na který 
by byly pozvány děti připravující se na první svaté přijímání z celé naší arcidiecéze. 

Příprava na biřmování
V letošním roce začne dvouletý cyklus 

přípravy na svátost biřmování. Tak jako  
u jiných iniciačních svátostí, tak i u svátosti 
biřmování platí, že tato iniciace nemá 
být jen nějakým vzděláváním se, ale má 
být uváděním člověka do života s Bohem  
a s církví.

 V tuto chvíli ještě přesně nevím, 
kdo se přípravy bude účastnit, ale vím, že 
tam bude mnoho mladých, kteří po celou 
dobu chodí na náboženství. To je velká 
výhoda, protože potom se příprava nemusí 
zaměřovat příliš na vzdělávání (to dělám  
v hodinách náboženství), ale můžeme se 
opravdu zaměřit na samotnou iniciaci. 

 Chtěl bych pozvat na první setkání 
všechny ty, kteří by rádi svátost biřmování 
přijali – tedy i případné dospělé. Na 
prvním setkání se dohodneme, jak bude 
příprava probíhat. Počítám s tím, že mládež 

bude mít vlastní přípravu – budeme muset vyřešit, jak to uděláme u těch, kteří na náboženství 
nechodí/v posledních letech nechodili. Dospělí pak budou mít vlastní přípravu. Pro ty, kteří  
z důvodu věku promýšlí, zda se mají připravovat (např. 13 letí) už nyní, říkám, že z důvodu silnější 
generace bude následovat příprava pravděpodobně zase až za další dva roky.

U biřmování se hovoří o věku 15 let. Nejsem příliš zastáncem stanovování hranice na základě 
věku. Spíše je vhodné rozlišovat na základě zralosti. Jedním ze znaků by mohlo být to, že dítě 
začíná prožívat svou víru osobně (tedy ne proto, že ho do kostela vedou rodiče…).

V současné době připravuji harmonogram přípravy. Byl bych rád, kdyby příprava obsahovala 
následující prvky:

jako u ostatních svátostí platí i zde, že by bylo dobré, aby se do přípravy aktivně zapojili • 
farníci – např. poslední biřmovanci, nebo lidé, kteří tyto mladé chtějí doprovázet.
v rámci přípravy počítám s pozváním manželského páru, snoubenců, řádové sestry,  kněze, • 
aktivního laika.
pracuji s myšlenkou, že v rámci přípravy by byl každý rok týdenní pobyt na faře v době školní • 
docházky – abychom se učili duchovně žít v prostoru běžných povinností.
rovněž je třeba, abychom tyto mladé provázeli svou modlitbou. Jednou z možností budou • 
rovněž liturgické úkony, na které bude farnost zvána (podobně jako u prvního svatého 
přijímání).

Stojíme na začátku přípravy. Osobně se na ni nesmírně těším. Věřím, že to nebude čas, kdy je 
třeba něco absolvovat, ale že to bude čas vzájemného obohacování a společného růstu víry.
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Křest malých dětí
Upřímně přiznávám, že příprava na křest malých dětí je pro mě něčím, s čím si stále nevím 

rady. I zde je totiž třeba mluvit o iniciaci se vším všudy. Ale je zde velký problém. Iniciace se 
týká dětí, za které v tu chvíli zcela odpovídají rodiče, kteří sami o iniciaci nestojí (mnohdy chtějí 
dítě jen pokřtít). A protože se příprava netýká vlastních dětí, ale rodičů, máme zde velký rozpor. 
Stojíme tak před nelehkou otázkou: jak iniciovat někoho, kdo přišel a o nic takového nežádá  
(i z toho důvodu, že ho nic takového vůbec nenapadlo). 

Je třeba hledat správné vyvážení. Současná praxe je, že na iniciaci vlastně rezignujeme. Že se 
příprava jen scvrkne na přípravu na udělení křtu. Na druhou stranu je třeba se vyvarovat toho, že 
budeme druhé nutit k něčemu, o co sami nemají zájem. Hledejme tedy jakýsi průsečík.

jako u jiných svátostí platí, že i zde je třeba hledat, jak se do přípravy mohou zapojit farníci. • 
V této oblasti to vidím jako nanejvýš potřebné – aby se rodiče setkali nejen s knězem, ale  
s farností, s dalšími rodinami.
abychom měli nějaký program, cílený na tyto žadatele (např. dvakrát do roka setkání rodin, • 
které bude „programově připravené“, a které bude zaměřeno právě na tyto rodiny; nějaký 
program typu bibliodrama pro seznámení s Kristem a Písmem, apod. – předložené nápady 
jsou jen vykopnutí k následnému hledání).
nesmíme rovněž zapomenout, že bychom na tyto lidi měli pamatovat opět ve svých • 
modlitbách – znovu nejen v přímluvě při mši svaté, ale v nějaké konkrétní modlitbě na toto 
téma – kam ostatně můžeme tyto rodiče pozvat.
bylo by dobré zůstávat s dotyčnými rodinami v kontaktu a zvát je na další akce ve farnosti.• 

To jsou věci, které se týkají křesťanské iniciace. Ve farnosti jsou na to navázány další programy 
a činnosti.

Výuka náboženství
I v letošním roce bude probíhat náboženství pro děti ve středu od 13:00 do 16:45 – podle 

stejného harmonogramu jako v předchozích letech. Zvu všechny studenty, aby se ve víře 
vzdělávali a uvědomovali si, že i vzdělávání se vztahuje ke křesťanské iniciaci. Účast na hodinách 
náboženství nám pak otevírá nové možnosti a obzory pro samotné přípravy na svátosti.

Rovněž zvu všechny dospělé ke vzdělávání se ve víře. V naší farnosti znovu bude setkání 
nad katechismem s Janem Pečeným (třetí čtvrtek v měsíci od 19:00). Bude výuka náboženství 
podle IVN (internetová výuka náboženství – domácí studium s jednoměsíčním setkáním – kurz 
budeme vybírat na prvním setkání). Je pravděpodobné, že s biřmovanci budeme probírat kurz 
IVN – Dějiny spásy.

Zvu rodiče dětí, které chodí na 
náboženství, aby využili možnosti  
a studovali si třeba sami doma. 
Mohou sledovat stejné téma, jako 
jejich děti na náboženství, a to 
prostřednictvím konkrétního kurzu 
IVN. 

PDO (Páteční dětské odpoledne)
Věřím, že se jedná o aktivitu, 

kterou již není třeba ve farnosti příliš 
představovat. Chtěl bych ale pozvat 
všechny děti a jejich rodiče, aby děti 
prvního stupně chodily pravidelně 
na PDO a na následnou mši svatou. 
Je to příležitost uvádět je do živého 
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společenství, vytvářet pro následující období tak důležité vztahy s vrstevníky, a také se podílet 
na poslání farnosti.

Obracím se také na všechny farníky, kteří by se rádi zapojili do příprav PDO a pomohli s jeho 
organizací, aby se mi přihlásili. Stačí i jeden pátek v měsíci, nebo za čtvrt roku…

Společenství mládeže
Na PDO navazuje společenství mládeže (druhý stupeň a středoškoláci). To se schází v pátek 

po mši svaté. I zde zvu všechny mladé, aby se společenství účastnili. A obracím se na farníky, 
zda by byli ochotni zapojit se do přípravy tohoto společenství – podobně jako u PDO – možnost 
třeba jednou za čtvrt roku něco připravit. Mládežníky samotné zvu k tomu, aby byli tvůrčí a aby 
se nebáli domluvit si společný sobotní výlet, brigádu a další aktivity. Rovněž se mohou začít 
zapojovat svou službou – pomáhat jinde.

Další společenství
Ve farnosti jsou i další společenství – Ekumenické společenství se Slovem života, setkání 

žen, společná četba Písma svatého, Mariina legie, setkání rodin… Zvu farníky k tomu, aby si 
nějaké společenství nalezli a aktivně se do něho zapojili. Byl bych rád, kdyby ve farnosti vzniklo 
i společenství seniorů – je třeba, aby o něj ale měli sami zájem. Jeho součástí by pak mohla být  
i duchovní příprava na přijetí svátosti nemocných.

Výstavy
Zmiňme se o výstavách v prostorách ochozu kostela. Na měsíc září jsme připravili výstavu k sv. 

Václavovi. V prosinci to pak bude adventní výstava, na kterou bude navazovat  výstava Betlémů. 
Na obě výstavy jsme dostali dotaci z města. Jsem rád, že vznikla aktivní skupina, která tyto výstavy 

připravuje – moc jim za to děkuji!

Prvosobotní poutě
A na závěr chci zmínit prvosobotní 

poutě v Tismicích. Jedná se  
o putování k Tismické madoně, které 
v modlitbě svěřujeme naši farnost  
a její pastorační aktivity. Chtěl bych 
vás k účasti na těchto poutích pozvat, 
protože ona modlitba je třeba, je 
základem veškerých našich snah. 
Zároveň se můžeme setkat s různými 
hosty, kteří do farnosti přijíždějí 
a vzájemně se setkat u štědrých 
Přibylových (jim patří nesmírné díky 
za jejich pravidelnou pohostinnost!)

Drazí bratři a sestry, je toho před námi mnoho. Ale ne ve smyslu, že se na nás valí nějaké 
povinnosti, ale naopak, jsou před námi mnohé příležitosti. Otevírá se před námi fascinující 
budoucnost, možnost znovu postoupit na naší cestě víry, znovu o krůček, či o několik kilometrů 
se přiblížit k našemu Pánu! Vyjadřuji velkou radost, že mohu své kněžství trávit v této farnosti, 
obklopen lidmi, se kterými mohu sdílet a prožívat svou víru.

Kéž nám Pán v tomto pastoračním roce žehná.
R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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DEPEŠE - PODĚKOVÁNÍ
Slovo depeše znamená rychle předávaná 

psaná zpráva (z francouzského dépecher – 
pospíšit si). Moje rychle psané sdělení (a věřím, 
že vám rychle předané) se týká příprav na první 
svaté přijímání. Trvalo mi, dovolte mi ten příměr, 
dvě děti, než mi došlo, že po prvním svatém 
přijímání se moje role průvodce zintenzivňuje. 
S každým z dětí jsem nějak procházela přípravou. 
Připadá mi, že děti se na své duchovní dospívání 
připravují zodpovědně (dochází na náboženství, 
chodí na přípravy, někdy i na páteční dětská 
odpoledne s účastí na mši, vytváří společenství 
na společných výletech, výpravách, táborech 
atd.). 

Jak se však na jejich duchovním růstu podílím já sama? Upřímně, u prvního dítěte se můj 
podíl scvrkl na pomoc při přípravě kostela, občerstvení a částečně pomoc před první zpovědí 
(pokud nepočítám pravidelnou účast na nedělní mši). U druhého už jsme se společně pomodlili 
novénu. Do třetice mi bylo nastaveno zrcadlo a dána příležitost, že bych mohla dělat něco více, 
a že ona příprava může být posílením celé rodiny. 

Nemálo mi v doprovázení třetího dítěte pomohlo rozhodnutí účastnit se vlastních příprav 
coby asistent, a nakonec i pandemie covidu. Je jasné, že se všichni rodiče připravujících se dětí 
nestanou asistenty, ale bylo by skvělé, pokud by daní rodiče občas nebo často přicházeli s dětmi 
na přípravu a kus jí prožili společně s nimi. Dávali jsme málo na vědomí, že nás těší a pomáhá 
přítomnost rodičů na přípravách. Nedávali jsme konkrétní informace, co bychom potřebovali od 
rodičů. Neznali jsme konkrétní očekávání o duchovním růstu (protože jsme se na ně ani neptali) 
mnohdy ani dětí, ani rodičů, a za to se omlouváme. Cíl stanoven byl, podpůrné prostředky 
k dispozici, ale k protnutí teorie s praxí s očekáváním asistentů, pana faráře a rodičů v některých 
případech nedošlo. 

Na konci příprav nám bylo rodiči poděkováno, což potěšilo i zahřálo zároveň. Zapomněla jsem 
se však zeptat, za co konkrétně je onen dík? 

Na závěr si dovoluji poděkovat za důvěru, kterou jsme dostali od vás i od pana faráře. Budeme 
na sobě a na dalších přípravách nadále pracovat.

PETRA MARHOUNOVÁ
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KDE POMÁHALA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na adresu Římskokatolické farnosti v Českém brodě dorazily v uplynulém měsíci dva dopisy, 

které se týkají letošní Tříkrálové sbírky. Jde především o poděkování všem farníkům, kteří 
do Tříkrálové sbírky přispěli, proto jsme se je rozhodli v tomto časopise ocitovat.

Domácí hospic Nablízku

Milí přátelé Domácího hospice Nablízku z českobrodské farnosti, 
dovoluji si vás takto oslovit, protože jste se svou velikou štědrostí stali velmi důležitou částí 

pomyslné komunity přátel hospicové služby v našem regionu. Chtěla bych Vám z celého srdce 
poděkovat za výtěžek Tříkrálové sbírky ve prospěch Domácího hospice Nablízku, který činil 
neuvěřitelných 123 845 Kč!

Již v roce 2019, kdy nám z českobrodské Tříkrálové sbírky připutovalo 80 000 Kč, váš dar pokryl 
roční náklady hospice na zdravotnický materiál a léky přinášející úlevu našim těžce nemocným 
pacientům. Mnohým z nich také posloužily dva nové invalidní vozíky, které jsme rovněž zakoupili 
z výtěžku této sbírky.

V loňském roce jsme, stejně jako letos, doprovázeli posledním úsekem životní cesty desítky 
nemocných, mimo jiné i z Českého Brodu a z obcí v jeho okolí (např. Poříčany, Liblice, Tuchoraz, 
Kounice, Bříství…) Stále je pro nás velkou motivací k službě setkání 
s rodinami, které mají tu odvahu vytáhnout své nevyléčitelně 
nemocné blízké z anonymního prostředí nemocnice a dopřát 
jim strávit závěr života doma. Jsme připraveni nabídnout jim 
všestrannou odbornou i lidskou podporu v tomto nelehkém 
období. Všechny tyto rodiny ve zpětném pohledu hodnotí své 
rozhodnutí pro domácí doprovázení s podporou hospice jako 
velmi dobré. Ve chvíli, kdy rodina musí rychle řešit situaci svého 
nevyléčitelně nemocného blízkého, je moc dobře, když se 
najde někdo, kdo připomene možnost doprovázení umírajícího 
v domácím prostředí. Děkujeme vám, že i takto pomáháte, aby 
se povědomí o hospicové službě mezi lidmi šířilo. 

Domácí hospic Nablízku nabízí kromě hospicové péče také 
služby sociální poradny, ambulance paliativní medicíny a půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Ve všech těchto oblastech vnímáme 
trvalý nárůst poptávky po našich službách. Váš štědrý dar bude 
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opět použit na nákup léků a zdravotnického materiálu, případně dalších pomůcek, které zvyšují 
pohodlí umírajících a usnadňují pečujícím péči o ně.

Závěrem bych chtěla pozvat ty z vás, kteří rádi sportují, na již tradiční Běh pro hospic. Bude 
se konat v neděli 18. 10. 2020 v Milovicích. Více informací naleznete na www.bph-milovice.cz . 
Jinou možností potkat se osobně se členy našeho týmu a případně získat další informace o nás, 
je navštívit hospicový stánek na Svatováclavských slavnostech v pondělí 28. 9. 2020 ve Staré 
Boleslavi.

S vaší pomocí budeme rádi i nadále nablízku těm, kteří nás potřebují.
Za celý tým Domácího hospice Nablízku,
BOHUMILA URBANOVÁ

LECCOS, z. s.
Vážený pane faráři,
Velmi děkujeme za poskytnutý dar z Tříkrálové sbírky ve výši 20 000,- Kč pro jednu z rodin, 

která využívá naše služby. Naše díky patří Charitě, Vám a členům Vašeho sboru. kteří se zajímají 
o potřebné z našeho města a možnost získat dar nám zprostředkovali.

Přikládám zde vyjádření od rodiny, které Váš dar pomohl v nelehké životní situaci:
„Díky finanční pomoci z Tříkrálové sbírky jsme mohli uhradit nájemné, na které se nám velice 

těžko shání peníze. Jsme rodina s pěti dětmi, manžel nemůže kvůli nemoci chodit do práce  
a já jsem na rodičovské dovolené. Mohli jsme se přestěhovat z ubytovny, kde jsme žili s celou 
rodinou, do většího bytu. Vaší pomoci si velmi vážíme a jsme za ni vděční.“

Se srdečným pozdravem
Jana Kratochvílová
předsedkyně spolku

ROZLOUČENÍ

Milí farníci,
v životech členů naší rodiny došlo během měsíce června k zásadní změně. Přestěhovali jsme 

se na okraj Prahy, a tak jsme se stali součástí jiné farnosti. Kája s Eliškou tak od září nastupují do 
ZŠ v Uhříněvsi (to je pro ně největší a nejtěžší změna), Mareček poprvé do školky, a manžel to má 
domů z práce tzv. za rohem. Společenství , které vytváříte a v němž je cítit Boží přítomnost ,však 
úplně opustit nechceme. Rádi se s vámi potkáme, když se v neděli příležitostně stavíme na mši, 
a každých 14 dní v pátek na divadelním kroužku při PDO, a poté na bohoslužbě.

EVA A MAREK VOMÁČKOVI
s Karolínou, Eliškou a Marečkem
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LITURGICKÉ OKÉNKO

VYZNÁNÍ VÍRY
Drazí bratři a sestry, v předchozích letech jsme se v liturgickém okénku věnovali mši svaté 

a loni svátosti smíření. Když jsem vznesl dotaz, čemu byste se chtěli věnovat v roce letošním, 
dostal jsem jedinou odpověď, a to, že buďto dějinám církve, nebo vyznání víry. Protože věnovat 
se v časopise dějinám by bylo obtížné a vždy velmi zkratkovité, pustím se společně s vámi 
do textu vyznání víry. Budeme procházet jednotlivé články víry, kterou společně vyznáváme. 
Pomocí k těmto úvahám nám bude také katechismus katolické víry, který se vyznání víry věnuje 
v první kapitole (KKC 1-1065). 

V tomto čísle se pustíme do základních obecných informací, představujících dějinné souvislosti 
vzniku samotného textu vyznání víry.

V současné době jsou v tradici církve tři nejrozšířenější formy vyznání víry:
• křestní vyznání víry
• apoštolské vyznání víry
• Nicejsko-cařihradské vyznání víry
První způsoby vyznání křesťanské víry prostřednictvím daných formulací byly spojeny 

s udílením svátosti křtu. Člověk, který po dlouhé době přípravy přistupoval ke křtu, se nejprve 
zříkal zla, aby následně sestoupil do křestní vody, kde byl třikrát dotazován na svou víru a vždy 
následně ponořen do vody. S tímto vyznáním víry se setkáváme i dnes při udílení svátosti křtu, 
kdy toto vyznání nejprve zaznívá a ke křtu se přistupuje následně. Jsou to ony tři známé otázky, 
na které dotyčný člověk odpovídá zvoláním: „věřím“. 

Z tohoto křestního vyznání se záhy vyvinulo vyznání apoštolské, které z velké části ono křestní 
kopíruje. V tomto případě se již člověk k vyznání víry nepřipojuje jen svým zvoláním „věřím“, ale 
ony tři otázky jsou spojeny a nepatrně rozšířeny do souvislého textu vyznání.

Posledním, třetím textem je tak zvané Nicejsko-cařihradské vyznání víry. Jedná se o text, který 
byl vytvořen koncilními otci dvou koncilů – v Niceji (325) a Cařihradu (381). Oba tyto koncily mají 
společné to, že jsou svolány v reakci na významný císařský výnos. Roku 313 vydal císař Konstantin 
Edikt milánský, kterým povolil ve své říši křesťanství. To do té doby žilo v jakési ilegalitě a nemělo 
čas a prostor veřejně řešit dogmatické otázky. Po uzákonění křesťanství tyto spory vyplavaly 
napovrch. Císař Konstantin nechtěl, aby se mu v říši hádaly jednotlivé skupiny, proto svolal do 
Niceje koncil, kde mělo být stanoveno, jaké je ono křesťanské vyznání. Tento koncil reagoval 
především na učení kněze Aria a věnoval se převážně osobě Ježíše Krista.

Podobně v únoru roku 380 císař Theodosius vydal edikt Cunctos Populos, kterým bylo 
křesťanství fakticky uznáno za jediné náboženství Říma. A i Thedosius chtěl mít v říši 
klid a neřešit nějaké spory, protože svolal roku 381 koncil do Cařihradu, kde se koncilní otcové 
věnovali především sporům ohledně Ducha svatého – rozšířili Nicejské vyznání především 
o části věnující se osobě Ducha svatého. V obou případech (na obou koncilech) byl uplatňován 
podobný princip. Vyznání víry reagovalo na nepřesné formulace, které se v tehdejší době 
ve snaze uchopit tajemství víry objevovaly. Vyznání víry tak není abstraktním textem, či uceleným 
dogmatickým vyznání (nemáme v něm nic o Boží lásce, milosrdenství, o svátostech, apod…). 
A přeci, je nádherným textem, který obsahuje podstatné prvky naší křesťanské víry.

Tento text, v západní církvi nepatrně upravený (jedním slovem, k tomu se ale dostaneme 
později) tak církev vyznává již 16 - 17 století. 
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Trochu etymologie

Pusťme se nyní trochu do etymologie. Vyznání víry je symbolem církve. Slovo „symbolum“ je 
řeckého původu a je spojením dvou slov – „baló“, což znamená „házet“ a „sym“, což znamená „s“. 
Překlad je tedy „shazovat“, neboli házet dohromady. 

Můžeme si představit křesťanství 4. století. V tehdejší době bylo dorozumívání mezi 
jednotlivými církevními obcemi velmi skromné. A pochopitelně, čím větší vzdálenost mezi 
obcemi, tím menší kontakt. Každá církevní obec pak měla své vlastní formulace toho, jak svou 
víru vyznávala. Koncilní otcové pak tyto formulace „hodili dohromady“. Jako ukázkový příklad 
můžeme vidět trojí totožné vyznání různými formulacemi – Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý 
Bůh z pravého Boha. Když se biskup vrátil s textem vyznání víry do své církevní obce, věřící, kteří 
slyšeli známou vlastní formulaci snadněji přijali celý text.

Vyznání víry je ale symbolem také na principu přihlášení se ke katolické víře. Ve chvíli, kdy se 
setkali dva křesťané, pronesli vyznání víry, tak jak ho vyznávali. Když vyznali svou víru stejnými 
slovy, věděli, že patří k sobě. Tedy vyznání víry fungovalo podobným způsobem, jako když roztrhnu 
pohlednici na několik kusů a každému člověku dám kus. Ve chvíli, kdy můžeme jednotlivé kusy 
spojit k sobě, je zřejmé, že po x letech mluvím s tím samým člověkem.

V latině se vyznání víry řekne Credo. I když zde to nejspíš není etymologicky zcela správné, 
setkáváme se i s vyjádřením, že toto slovo je spojením dvou slov „cor“ a „dare“, tedy dát srdce. 
Vyznání víry tak není jen nějakým aktem rozumu, či vůle, ale je přilnutím. Je něčím, v čem dávám 
vlastní srdce, vlastní život.

A poslední věc, na kterou 
upozorněme, je první slovo tohoto 
textu vyznání víry. V češtině říkáme 
„Věřím“. Je to překlad latinského 
„Credo“. Latina ale nepřeložila 
přesně řecký text koncilních otců. 
Ti vyznávali svou víru v řeckém 
jazyce a první výraz nepoužili 
v první osobě jednotného čísla, 
ale v první osobě množného čísla. 
Vyznávali svou víru nikoli jako 
jednotlivci, ale jako společenství. 
Vyjadřovali, že my, koncilní otcové, 
věříme v jednoho Boha… Originální 
text vyznání víry začíná množným číslem. Víra totiž není jen osobní úkon, ale je to také úkon 
společenství. Nevěřím jen já, sám za sebe, ale věříme společně, jako společenství, věříme, jako 
dědici tohoto vyznání víry. Častokrát, když pronáším tato slova, přemýšlím o tom, jak těžce se 
formulace těchto slov rodily a kolik krve bylo pro tato slova prolito… A i k této víře se připojuji. 

Když vyznávám víru, není to něco, k čemu se hlásím jen já sám, k čemu jsem sám došel, ale je to 
přijímání pokladu církve. A tím se znovu dostáváme zpět k začátku, kdy vyznání víry bylo spojeno 
s udílením křtu. Ve 4. stol. se již můžeme setkat s tím, že tento text byl předáván několik dnů před 
křtem čekatelům křtu jako jeden z pokladů církve. Jako jedna z nejcennějších věcí, kterou církev 
má. Je dobré si čas od času uvědomit, jaký poklad ve vyznání víry (nejen v samotném textu, ale 
i v samotném úkonu, v samotné možnosti), máme. 
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Mluvila jsem s pár lidmi, mimo jiné o počtu knih, které se jim během prázdnin či dovolené 
podařilo přečíst. Klobouk dolů, neb já pro prázdniny nemám čas přečíst ani jednu. A rozečtené 
mám pouze dvě (pokud nepočítám průběžné pročítání Katolického týdeníku – pokud mě jeho 
doručení do schránky zastihne doma). Nicméně i tak bych se s vámi chtěla podělit o zmiňované 
dvě knihy. 

První z nich je dlouho odkládaný titul – Jeremiáš spisovatele Franze Werfela. Je to můj druhý 
pokus o přečtení. Původní začal asi před dvěma lety a skončil po cca 50 stranách. Tentokrát 
jsem už hrubě za půlkou a občas mě děsí podobnost sama se sebou (nikoliv v osobnosti proroka 
samotného, ale v jeho hledání). Jak asi tušíte a někteří i bezpečně víte, jde o životní příběh proroka 
Jeremiáše. V originále, tj. v bibli, jsem ho zatím nečetla, ale podle knihy si dokážu představit, 
že to žádné lehké čtení nebude. Život v době krále Jošiáše, období nájezdů faraonových vojsk, 
předzvěst babylonského zajetí, reálie života v Jeruzalémě 6. století před Kristem, postavení 
proroků tehdejší doby. Pravých i těch falešných. Utkvěla mi v hlavě příhoda, kdy se Jeremiáš 
domáhá u Hospodina Jeho slov, která by mu pomohla v tíživé situaci. Slova nepřicházejí 
a frustrace, beznaděj a následně zlost vypluje napovrch. Ne, že by se mi to během roku nestávalo 
(dotaz směrem k Bohu), ale na konci července jsem měla z mého pohledu vážný zájem, aby 
Bůh řekl, co bych měla dělat. A co myslíte? Ticho! Ještě více jsem souzněla s Jeremiášem a jeho 
voláním. K mé nevoli se potvrdilo, že Jeho myšlenky nejsou moje myšlenky. Zatím nevím, jak 
to s Jeremiášem bude pokračovat, do této chvíle sdílíme společné otázky. Jsem zvědavá, zda 
budou následovat i společné odpovědi. 

Nedokážu vás jinak navnadit na přečtení knihy, než vlastní zkušeností. Pokud očekáváte 
erudovanou recenzi knihy, tak si raději přečtěte předsádky knih nebo anotaci viz níže. Nějak mi to 
nejde. To mi však nebrání v tom, abych vám nenabídla i tu druhou knihu. Útlou, avšak hutnou, od 
kardinála Tomáše Špidlíka – Otčenáš. Rozjímání nad touto zásadní modlitbou, rozdělení modlitby 
na sedm částí. Vysvětlení významu. Až ji dočtu, mohu číst znovu, protože se mi objeví určitě něco 
dalšího, nového, čeho jsem si před tím nevšimla. 

PETRA MARHOUNOVÁ

Anotace: Životní příběh starozákonního proroka Jeremiáše 
byl a zůstává stále i naléhavým varováním před všemi 
podobami osobního a společenského násilí. Tak jej chápal 
i slavný pražský rodák Franz Werfel (1890–1945) ve svém 
románu o těžké úloze této velké biblické postavy. Román 
vznikal pod vlivem tíživých událostí v Německu roku 1936, 
a to umocňovalo působnost dávného Jeremiášova poslání. 
Přestože již v roce 1933 byly v Německu spáleny všechny 
Werfelovy spisy, neváhal se svým novým dílem postavit 
sílící totalitní nacistické praxi a vůbec všem, pro něž byla 
vždy prvořadou jejich vlastní moc. Ve Werfelově pohledu 
se tak postava babylonského krále Nabukadnezara stávala 
snadno srovnatelnou s osobou Adolfa Hitlera, utrpení 
proroka Jeremiáše s utrpením Židů či zničením Jeruzaléma 
a jeho Chrámu roku 586 př. Kr., apokalyptickým obrazem 
budoucnosti Evropy ohrožené nacismem. I dnes si vynikající 
Werfelovo dílo zachovává svou aktuálnost. Vždyť totalitní 
myšlení nijak nevymizelo ze světového dění, jen jeho metody 
mění svou tvář.
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Anotace: V modlitbě stále znovu opakujeme prosbu Ježíšových 
učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Stejně jako apoštolům Ježíš 
celé církvi dává modlitbu Otčenáš. Nesytí duši spousta vědomostí, ale 
vnitřní procítění a zakoušení pravdy. V Otčenáši najdeme podněty, 
které pomáhají upřímně a hluboce prožívat to, co je nejdůležitější  
v životě křesťana. Je v ní obsažena tradice dobře známého krátkého 
souhrnu veškeré dokonalosti. Papež František říká: „Tato křesťanská 
modlitba se rodí z odvahy oslovit Boha jménem Otče. To je kořen 
křesťanské modlitby, totiž říkat Otče Bohu.“

FARNÍ TÁBOR
TÁBOR JAK SE PATŘÍ
O prázdninách jsem jela poprvé na tábor. 

Bylo to v Kácovci, na mýtině mezi lesem  
a polem. Bydleli jsme ve stanech a byly tam 
postele. Mezi skvělými postelemi jsme měli 
noční stoleček. Dávala jsem si na něj baterku, 
klobouček, kterým jsem baterku přikrývala, 
když se chodilo na bodování, láhev s pitím 
a jednou i oblečení na druhý den. Na druhé 
posteli se mnou bydlela Nikča. Bylo to docela 
fajn, protože jsme si mohly povídat. Pár dní 
jsme si v noci svítily, ale pak za námi přišel 
Pepa a řekl nám, ať na noc zhasínáme, že svítí 
celý náš stan. 

První tři dny pršelo. Úplně lilo. Byla to hrozná nuda. Ty pršící dva dny vždycky odpoledne po 
obědě chvíli svítilo sluníčko, a pak se zase rozpršelo. Před některými stany se objevila obří blátivá 
louže, ve které by se jakékoli prasátko rádo vykoupalo. Další čtyři dny svítilo sluníčko. 

Měla jsem noční hlídku a nevyšlo to moc dobře, protože zrovna tu noc byla ta největší zima. 
Měla jsem na sobě kalhoty od pyžama, teplé šusťákové kalhoty, triko s dlouhým rukávem od 
pyžama, mikinu a bundu a pořád mi byla zima. Naštěstí jsem hlídala s Káťou Strnadovou, která 
se mnou byla i v týmu. Vždycky jsme chvíli počkaly u svíčky, a pak jsme šly obejít stožár a zase 
zpátky. Když jsme tohle udělaly, asi osmkrát, tak jsme šly vzbudit další Kačku, která hlídala dál.

Všechny děti  byly rozděleny do čtyř týmů. Byly to vesnice: Jetřichov, Modrava, Dolní Žandov 
a Bošice. Já jsem byla v Bošicích s Káťou, s druhou Káťou, které jsme říkali Káká a s Tondou. 
Téma bylo to, že král se trošku pomátl a chtěl, abychom platili daně. My jsme neměli dost 
peněz a nemohli jsme platit. Zakazovali nám dovážet veškeré potraviny do našich vesnic. Pak 

Jeremjáš
Franz Werfel
Vyšehrad, 2006

Otčenáš
Tomáš Špidlík
Refugium Velehrad-Roma, 2019
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PODĚKOVÁNÍ 
patří všem vedoucím, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošního farního tábora. Patnáct 
let jsem dělal dobrovolníka na příměstském farním táboře v Poličce. Umím si představit, kolik 
je to práce a energie, starat se o cizí děti, vymýšlet jim program, krmit je, obejmout je, když je 
jim teskno. Doufám, že jste si to přes všechny povinnosti i nepohodlí skautského tábora poblíž 
Kácovce užili. Ani chvíli jsme nepochybovali, že je naše dcera Nikolka v dobrých rukou. 

JAROSLAV NAJBERT

nám přišli pomoct pašeráci. Ti nám radili, co máme propašovat, abychom měli dost jídla. Pašovali 
jsme vodu, sůl a dál už si nevzpomenu. Bylo to dost těžké. Při pašování nás nesměli chytnout 
královští četníci. Výherci šli takto za sebou: Jetřichov, Modrava, Dolní Žandov a jako poslední 
Bošice. Byla jsem trochu smutná. Maminka mi pak ale vysvětlila, že jsme vyhráli všichni, protože 
jsme neumřeli hlady. 

Příští rok bych chtěla jet znova. Moc děkuji všem vedoucím, že nám tento tábor připravili 
a hezky se o nás starali a že vymysleli tak skvělé téma. Moc děkuji všem dětem, které si tam se 
mnou hrály a jsem ráda, že jsem se i skamarádila s novými dětmi. 

LAURA MAGDALÉNA NOVÁKOVÁ
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BŮH V MÉM ŽIVOTĚ

... aneb biřmování prožít, nebo přežít?
Úvod
Je pět hodin ráno, na obloze jsou poslední hvězdy a měsíc. Ještě se úplně nerozednělo, ale 

v šeru už je dobře vidět, co se venku děje. Poslední dobou nemohu nad ránem spát. Ležím  
v posteli, modlím se růženec a začínám mít nutkavou potřebu napsat pár slov o čase kolem 
svého biřmování. Dívám se z okna, na jednu stranu se mi nechce pouštět počítač a rušit ten skoro 
posvátný klid ranního rozbřesku, ale když přes sklo spatřím pasoucí se ovce, z nichž jedna neváhá 
a jde se mi zblízka hluboce zadívat do očí, nemohu jinak.

Přemýšlím, jak začít. Přeci jen je to už víc než 15 let od té doby, co jsem absolvovala přípravu 
na biřmování a následně i tuto svátost přijala. Chtěla bych psát o darech Ducha svatého a jejich 
pozitivních účincích, ale to bohužel asi tehdy nebyl tak úplně můj případ. I když kdo ví, jak by 
spousta věcí dopadla bez svátostného působení, které si většinou ani neuvědomujeme. Kokrhá 
kohout, symbol Petrova a možná vlastně také mého zapření Krista.

Moje vysokoškolská anabáze
Jsem v prváku na vejšce. Holka z vesnice 

konečně ve velkém městě, bydlím na koleji se 
spoustou vrstevníků a otevírají se mi dveře 
nevídaných možností. Sice jsem nikdy nebyla 
úplně pařící typ, ale když už jste vysokoškolák, 
tak se na párty prostě občas musí. Když se člověk 
napije, nebo si šlukne trávu, je to pak i docela 
zábava. Na chvíli, ale trvalý pokoj do srdce to 
nepřináší, ba naopak, je čím dál tím víc neklidné.

Zamilovala jsem se. Bohužel do ženáče.  Sama 
sebe nechápu, je o dvacet let starší než já, ale 
nemohu si pomoci. Jezdí za mnou ne zrovna malé 
vzdálenosti ve svém fajnovém autě, zve mne do 
drahých restaurací. Vydržíme si spolu povídat 
dlouhé hodiny téměř o čemkoliv. Připadám si  
v jeho přítomnosti jako královna. Pak se ale vždy 
vracejí nepříjemné výčitky. Po dvou letech se 
rozcházím se svojí láskou z gymplu, najednou 
člověku ten středoškolský svět připadá tak 
přízemní.

Biřmování
V místě mého bydliště bude letos probíhat příprava na biřmování. Protože je to malá farnost, 

další příležitost asi hned tak nebude. Moje mladší ségra se přihlásila. Sice se na nějakou 
křesťanskou dospělost úplně necítím, ale tak nějak se to ode mne také očekává. No co, holt tomu 
těch několik desítek sobot budu muset věnovat.   

Na přípravě probíráme kapitoly z Katechismu katolické církve. Chodila jsem sice na náboženství 
od první třídy až po maturitu, ale dost věcí je pro mne stejně nových. Největší přínos vidím  
v tom, že se setkávám s dalšími věřícími vrstevníky. V našem malém kostelíku jsme z mládeže byly 



20 FČAS 9/2020

většinou jen my se ségrou, plus sem tam nějaký jednotlivec. Na náboženství nás sice chodilo víc, 
ale to bylo ve městě, kam jsem dojížděla do školy, takže jsem nikdy do žádného křesťanského 
společenství vlastně pořádně nepatřila. 

Ohlédnutí do středoškolských let
Nejvíc času jsem na střední trávila s lidmi z karate oddílu. Bylo fajn na sobě tvrdě pracovat 

a překonávat nejen soupeře, ale i samu sebe. Před získáním mistrovského černého pásu jsem 
trénovala pětkrát týdně a na seminářích a turnajích trávila více jak čtvrtinu víkendů, včetně 
Velikonoc. Bohu jsem tehdy věnovala jednu hodinu v neděli a to ještě zdaleka ne každý týden! 

Doma se víra žila více méně formálně. Nějaký osobní vztah s Bohem jsem vídala jen  
v dětství u babičky, velké Mariánské ctitelky, a u dědy kostelníka, ale s těmi puberťák už pak mnoho 
času netráví. 

Babička
Často nyní na babičku vzpomínám. Tak nějak měla pochopení, že růženec, který se ona 

na sklonku života zvládla pomodlit několikrát za den, vnoučata ve svém uspěchaném světě 
asi momentálně sama nedají. 
Ale neváhala ze sebe dělat 
zapomnětlivou seniorku, která si 
není jistá, zda se modlí správně,  
a tak nás alespoň sem tam požádala 
o společnost při modlitbě. Ona moc 
dobře věděla, jak se modlit, naopak 
jí to v hlavě pálilo natolik, že nám 
tímto nenásilným způsobem chtěla 
představit kratší modlitbu Korunku  
k Božímu milosrdenství. Přeci 
bychom neodepřeli pomoc babičce. 
:)

Zpětně jsem o působení 
babiččiných přímluvných modliteb 
na sto procent přesvědčena. I když 
o tom nikdy moc nemluvila, nemohu 
se zbavit pocitu, že mám mnoho co 
oplácet. Hádejte, po jaké modlitbě 
bez váhání sáhnu, když je nejhůř? 
Ano, právě po Korunce!

Současné dobrodružství
Poslední dva, tři roky pro mne byly v mnohém vlastně docela dobrodružstvím. Ne, že bych 

se do farního dění zapojovala nějak příliš aktivně. V tomto cítím ještě veliké rezervy. Ale 
možnost účastnit se některých farních akcí a prožívat liturgický rok ve společenství bylo a je pro 
mne velmi obohacující.  Křest Luďka a Rusiany a hlavně pak konvalidace manželství (církevní 
zplatnění občanského manželství) manželů Němcových se mne loni o Velikonocích hodně 
dotkly. Uvědomila jsem si, že opakovaně můžeme ve farnosti znovu, i když jiným způsobem, 
prožívat svůj vlastní křest, první svaté přijímání, biřmování, svátost manželství, nebo i další 
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svátosti. Prožívat s farníky přijetí různých svátostí 
mi proto začíná připadat jako veliká příležitost k 
vlastnímu růstu.

Těžko se tyhle vnitřní stavy popisují. Ale tak 
nějak jsem pocítila veliký rozdíl mezi formálním 
přijetím Ducha svatého, tehdy před lety,  
a setkáním se s Ním dnes, jako s živou osobou, 
která nás může a chce obdarovávat svými dary. 
Nebudu se tu pouštět do teologických výkladů, 
co vše vlastně taková svátost znamená, i pro 
mne to jsou stále veliká tajemství, která, doufám, 
budu na své cestě stále hlouběji poznávat. Spíše 
bych chtěla pozvat všechny na onu dobrodružnou 
cestu, která na rozdíl od jiných přináší do srdce 
pokoj. 

Pozvání k přípravě na biřmování
Vidím kolem sebe spoustu skvělých mladých 

lidí, kteří s Duchem svatým mohou vykonat 
veliké věci.  Pro mne bylo biřmování kdysi jen 
formalitou. Napomohl tomu i fakt, že jsme vlastně jen teoreticky projeli život z víry v katechismu, 
ale nic moc praktického si do života neodnesli. Jsem přesvědčena, že příprava, která letos započne  
v Českém Brodě, se bude snažit nabídnout více. Na této cestě k vylití Ducha svatého se budeme 
snažit více poznat nejen sami sebe, ale i další zajímavé lidi a hlavně živého Boha. Bez teorie se to 
samozřejmě také neobejde, ale upřímně bych chtěla všechny povzbudit, aby zavčasu využili této 
veliké možnosti, která se nabízí. Třeba se díky tomu vyhnete některým špatným rozhodnutím, 
která k životu sice patří, ale netřeba zkoušet všechna na vlastní kůži (věřte, že vím, o čem píši).  

A ani my ostatní, kteří jsme tuto svátost již přijali, nemusíme stát opodál. Ono svátostné 
působení tehdy proběhlo, ať už jsme to pocítili, nebo ne. Můžeme se mu však opět znovu otevírat 
a nechat v sobě Ducha svatého působit. Doprovázejme mladé, kteří se budou na vylití Ducha 
svatého připravovat, modlitbou nebo i jinak. Věřím, že to bude přínosné pro obě strany.

Závěr
Na závěr ještě dlužím pokračování své vysokoškolské anabáze. S panem dokonalým to nakonec 

poměrně rychle skončilo. Jeho manželka se o tom dozvěděla, takže bez šrámů na duších se to 
bohužel neobešlo. Nechtěla jsem rozvracet rodinu a i on si byl vědom, že tato naše vzájemná 
náklonnost nemá budoucnost. Bohu díky, dnes jeho manželství vypadá stabilně a spokojeně.

Ještě teď si pamatuji ty obavy, když jsem ráno chvátala do Dómu sv. Václava v Olomouci ke 
svátosti smíření a ten veliký balvan, který ze mne, po slovech: „Bůh Ti odpustil hříchy, jdi a už 
nehřeš…“, tenkrát spadl. Jako by to pronášel opravdu sám Kristus. Až zpětně jsem si uvědomila, 
že to byl milý hlas otce arcibiskupa Graubnera, který mi tehdy už asi navždy přirostl k srdci. 

Já se nakonec také vrátila ke svému středoškolskému rytíři, který za mne tehdy i dnes neváhá 
vlídně bojovat. Patří mu za to veliký dík a doufám, že se mnou bude mít ještě dlouho trpělivost. 
Tak nám držte palce, ať se spolu jednou oba, oblečeni do výzbroje Ducha svatého, probojujeme 
až do království Božího.

PETRA NAJBERTOVÁ
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OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÁ KLÁRA
Památku této světice jsme si připomněli 

11. srpna. Jméno Klára – Clara, je latinského 
původu a znamená jasná, světlá. Svatá Klára 
pocházela z Assisi, jako sv. František, a rozhodla 
se k jeho následování. Pocházela z italského 
šlechtického rodu  Offreducci-Faverone. Narodila 
se asi  16. 7. 1194  jako dcera rytíře Favorina 
a šlechtičny Hortulany. Měla tři mladší sestry, 
kterým dávala dobrý příklad svým zbožným 
a láskyplným životem. Otec této rodiny velmi 
brzy zemřel. Proto strýc Kláry, hrabě Monaldo 
Scifi, měl v úmyslu ji v 18 letech provdat za 
císařského důstojníka, hraběte Rogera. Krátce před 
zasnoubením, v noci po Květné neděli, v březnu 
1212 za doprovodu přítelkyně, Klára tajně uprchla 
z domu. Jejím cílem byl kostelík Porcinkule. V něm, 
u oltáře Panny Marie si nechala od sv. Františka 
ostříhat vlasy a přijala hrubý řeholní hábit. 

Za plápolání hořících pochodní složila slib chudoby, čistoty a poslušnosti, kterým se zasvětila 
Bohu. Poté odešla přebývat do nejbližšího kláštera benediktinek v Bastii. Po dvou týdnech ho 
změnila za další benediktinský, na úpatí Subasio. Strýc s dalšími příbuznými ji však vypátrali 
a za pomoci ozbrojeného doprovodu ji přišli odvést. Klára před nimi vběhla do kostela a držela 
se oltáře. Stáhla si z hlavy závoj, aby všichni viděli ostříhání – symbol zasvěcení. Prý se jí jako 
první zastal snoubenec a všichni pak ustoupili. František pro Kláru a její nově vznikající komunitu 
vymohl u biskupa malý klášter s kostelem sv. Damiána. Odtud první jejich název „Chudé 
uzavřené dámy sv. Damiána“. Jejich představenou v roce 1215 byla zvolena zakladatelka Klára. 
Název „klarisky“ se ujal až po její smrti. Řeholní pravidla obdržely od Františka. Klára je  jen 
trochu upravila a doplnila. Hodnostáři, kterým byla předložena, se prý zhrozili tak tvrdého života  
v chudobě. Klára však trvala na absolutní chudobě a o potvrzení jejího privilegia žádala papeže. 
Jednalo se o právo nic nevlastnit nejen osobně, ale ani nepřijímat nic do vlastní komunity. 
Předpokládá se, že první papežský souhlas udělil Inocenc III., pak v září 1228 Řehoř IX. a před 
smrtí Kláry jej znovu potvrdil Inocenc IV. Z rodiny přišla první do komunity Klářina mladší sestra 
Anežka a pak i Beatricie. Nakonec i její matka Hortulana. Klára se svými duchovními dcerami 
vedla asketický život.  Vedle častých postů nosila pod šaty hrubý kající oděv a spala na holé zemi, 
což jí pak František zakazoval. Klára k němu měla vztah dětinské oddanosti a celé společenství 
„Menších bratrů“ bylo předmětem její nadpřirozené lásky. Klára byla omilostněna mnohými 
duchovními dary a vynikala moudrostí, pro kterou se k ní pro radu obrátil nejen František, 
ale písemně i papež Inocenc IV. Klára byla od roku 1224 těžce nemocná a téměř stále byla 
nucena ležet na lůžku. S velkou obětí však plnila úkoly představené a řeholní závazky. Za bojů 
císaře  Bedřicha II., vedených proti papeži, mohamedáni spojeni s Bedřichem r. 1243 oblehli 
Assisi a přiblížili se až ke klášteru. Klára, přes svoji nemoc, za pomoci sester došla do brány 
s oltářní svátostí. Pozvedla ji a saracéni se okamžitě dali na ústup. Později ochránila Assisi ještě 
jednou před ozbrojenci vojevůdce Aversy. Mezi těmi, kteří si s Klárou dopisovali, byla i princezna 
Anežka Česká, která se rozhodla následovat její příklad. Nejstarší ze čtyř dopisů z Assisi je 
z roku 1235. Klára se v roce 1252 nemohla zúčastnit vánoční mše svaté. Přesto však ve své cele 
slyší zpěvy a vidí jesličky, jakoby sama stála v kostele. Díky tomuto zázraku ji papež Pius XII. 
roku 1958 zvolil za patronku televize. Světice se vyznačovala velkou úctou k eucharistii. Ačkoliv 
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byla sama chudá, vyráběla luxusní 
hedvábné schránky pro Tělo Páně, 
které posílala do okolních kostelů. 
V utrpení vynikala trpělivostí a říkala: 
„Jak by si člověk mohl naříkat, když 
hledí na ukřižovaného Ježíše, zalitého 
krví!“ Klára umírá po více jak 22 
letech těžké nemoci dne 11. srpna 
roku 1253. Krátce před smrtí přijímá 
apoštolské požehnání od Inocence 
IV., který byl i mezi těmi, kdo šli za 
její rakví. Klára byla po dvou letech, 
15. 8. 1255, papežem Alexandrem 
IV. prohlášena za svatou. Kostel 
sv. Jiří, v němž byla pohřbena, byl 
přebudován na baziliku, a ta dostala její jméno. V roce 1849 bylo zjištěno, že její tělo nepodlehlo 
rozkladu. 

O Kláře se píše, že byla velmi krásná. O tom jsme se někteří mohli přesvědčit na vlastní oči, 
při loňské farní pouti do Říma, kdy jsme na zpáteční cestě navštívili  město Assisi. Tam 
jsme v bazilice za sklem spatřili sv. Kláru jakoby spící. Byly zde vystaveny i její ustřižené 
vlasy, oděvy a další osobní věci. Podle svaté Kláry je také pojmenována řeka v Severní Americe 
(St. Clair River). Tvoří hranice mezi Kanadou a USA. Je dlouhá 43 km. 

Jeden z bodů, č. 19, který sepsala ve své Závěti svatá Klára, zní: Prosím také tu sestru, která 
bude představenou, aby se snažila vynikat nad ostatní spíše ctnostmi a svatým životem, než 
úřadem, tak aby sestry, získány jejím příkladem, poslouchaly ji spíše z lásky, než pro úřad. 
Ať se k sestrám chová ohleduplně a pozorně jako dobrá matka ke svým dcerám. Zvlášť ať se snaží 
postarat se o každou v jejích potřebách z almužen, které dá Pán. Ať je tak dobrotivá a přístupná, 
aby jí sestry bez obav mohly říci o všem, co potřebují, a aby se na ni mohly obracet, kdykoliv by 
se jim to zdálo užitečné, jak v osobních věcech, tak ve věcech, které se týkají sester.

Kromě Anežského kláštera v Praze vznikly v Čechách a na Moravě na počátku františkánských 
dějin i později četné kláštery klarisek. Např. v Chebu, Panenském Týnci, Českém Krumlově, 
Olomouci, Znojmu, Opavě, Brně. V důsledku politiky císaře Josefa II. byly všechny roku 1782 
zrušeny. Teprve o století později dochází k novému založení, tentokrát ze strany klarisek- 
-kapucinek. Roku 1914 přicházejí z Holandska a začínají v Litoměřicích. Roku 1950 jsou to 
komunisté, kdo klášter ruší. Po skončení komunistické éry začíná toto společenství ve Šternberku 

spolu s mladými sestrami znovu. Nový klášter, jehož patronkou 
se stala sv. Anežka Česká, byl posvěcen r. 1996. Část mladých žen 
odešla po sametové revoluci na zkušenou do západoněmeckého 
kláštera klarisek. Tam se přidaly i nové kandidátky a roku 1994 
se vrátily do Brna. V roce 1997 se mohly nastěhovat do nového 
kláštera v Brně-Soběšicích, který je zasvěcen Matce Boží.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ

Patronka: 
Assisi, klarisek, pradlen, pozlacovačů, výšivkářek, 
sklenářů a malířů skla, vzývána jako ochránkyně 
slepých a při horečkách. 

Atributy: 
berla, ciborium, kalich, monstrance, jednorožec.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM...

Když jsem se v zimě dozvěděla od pana 
faráře horkou novinku, že českobrodskou 
farnost čeká na podzim vzácná návštěva, 
nemohla jsem si zároveň nevšimnout, jak mu 
svítily oči nadšením. Příjezd apoštolského 
nuncia do Českého Brodu je bezpochyby 
velkolepá událost, a tak jsem se rozhodla, 
že na ni trochu připravím nejen sebe, 
ale i čtenáře FČASu. Pochybnosti, jestli 
vypátrám kontakt, jestli se fakt odvážím, 
nebo jestli mi vůbec odepíše, jsem hodila 
stranou a naprosto bez váhání jsem napsala 
žádost o poskytnutí rozhovoru. Půl roku by 

na to snad mohlo stačit. Za čtyři dny se mi skoro zastavilo srdce, když jsem si všimla v emailové 
schránce nové zprávy z adresy Nunziatura Apostolica nella Repubblica Ceca: Pan nuncius Vám 
rozhovor rád poskytne, zašlete otázky.

Při pročítání seznamu zemí, ve kterých jste působil (Nový Zéland, Oceánie, Keňa, Jižní Súdán) 
jsem si všimla, že Česká republika je jedinou středoevropskou zemí. Jak se zde cítíte, je to 
veliká změna? Co Vás zde nejvíce překvapilo, co se Vám zde líbí, a naopak co zde postrádáte?

Díky svému působení v diplomatických službách Svatého stolce se mi dostalo toho požehnání, 
že jsem měl možnost žít v různých částech světa. Jak víte, pocházím ze Severní Ameriky a na 
misích jsem byl v Jižní Americe, Africe, Evropě, Blízkém východě a Oceánii. V únoru 1996, 
když jsem pobýval v Santiagu v Chile, jsem zažil nezapomenutelnou cestu na Antarktidu 
ledoborcem, který patřil chilskému námořnictvu. Jak mnoho lidí již ví, žil jsem v České 
republice v letech 1996 až 1999. Uvědomil jsem si, že vracet se na místo, kde člověk už žil, 
není vždy snadné, protože okolnosti se změní, ale člověk má tendenci žít jako předtím, jakoby 
oživovat minulost. Nicméně jsem byl velmi šťastný, když jsem byl požádán, abych se vrátil do 
Prahy jako apoštolský nuncius.
I když Česká republika není velká země, oplývá mnoha přírodními krásami. Nedávno jsem jel 
do Českého Švýcarska a do pražské Divoké Šárky, kterou mám blíže domovu a kde jsem ještě 
nikdy nebyl. Mohu říci, že jsem byl opravdu překvapen, jak jsou tato místa nádherná. Česká 
republika je také obdařena tolika kulturními a architektonickými památkami a její umění 
a hudební tradice jsou vskutku bohaté a tak rozmanité. Učit se česky je pro mě výzvou, ale 
učím se češtinu rád a doufám, že se mé znalosti během mé mise zde zlepší. 
Od mala jsem miloval zimu. V sousedství bydlelo mnoho dětí a chodívali jsme spolu sáňkovat 
a stavěli jsme ze sněhu pevnosti. Když jsem byl mladší, někdy jsme jezdili na lyžích, ale vždycky 
jsem byl jen začátečníkem. Letos v centru Prahy nebyl skoro žádný sníh, což mi bylo líto, 
a tak jsme se sestrami, které slouží na Apoštolské nunciatuře, jeli do Špindlerova Mlýna a do 
Orlických hor. Šli jsme tam na procházku po lese a těšili se ze sněhu. Dokonce jsme postavili 
i sněhuláka.

Návštěva redakce Katolického týdeníku, 14. května 2019, Praha, 
foto: Člověk a víra / Martina Řehořová

Charlese Daniela Balva
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V České republice jste působil již před 20 lety. Vidíte nějaké změny v atmosféře v ČR?

Všiml jsem si, že se Česká republika obecně těší větší prosperitě a, jak je tomu i jinde na světě, je 
zde patrný velký technologický rozvoj. Opustil jsem Prahu v roce 1999, kdy se vaše země stala 
členem NATO. V roce 2004, když jsem žil a pracoval na Apoštolské nunciatuře ve Vilniusu, kde 
jsme měli na starosti Litvu, Lotyšsko a Estonsko, byly tyto tři pobaltské země a i Česká republika 
přijaty do Evropské unie. V důsledku toho mají političtí představitelé větší odpovědnost, také 
pokud jde o regionální a mezinárodní vztahy. Když jsem byl v České republice poprvé, byl 
prezidentem Václav Havel. Měl jsem tu čest a privilegium, že jsem se s ním mohl setkat, ač to 
bylo jen krátké setkání.
Ano, je zde patrný značný pokrok, ale je zde také mnoho výzev. Když chodívám po Praze, 
všímám si lidí bez domova, a vím, že jsou také další, kteří se potýkají s nouzí. Díky charitám 
a vládním organizacím je možné se těmto potřebným věnovat. A každý z nás můžeme svým 
způsobem přispět k řešení těchto problémů.

Jak vnímáte Českou republiku z pohledu duchovního? Jsme věřící, resp. křesťanský národ? 
Jak by se u nás daly podpořit křesťanské hodnoty a tradice?

Dobře vím, že v České republice existuje řada lidí, kteří se neztotožňují s konkrétní 
náboženskou tradicí a obvykle se nezúčastňují náboženských obřadů. Zároveň jsem ale měl 
za dobu, co působím u vás, možnost navštívit mnoho míst, kde jsem se setkal s křesťanskými 
společenstvími, která mají živou a aktivní víru a jejichž život se nese ve znamení služby Bohu 
a lidem v nouzi.
Navštívil jsem řadu farností v nejrůznějších částech republiky a setkal jsem se s farníky 
pocházejícími z různého ekonomického a sociálního prostředí. Zjistil jsem, o jak aktivní 
křesťanská společenství jde a jak jsou jejich představitelé, ať již kněží, řeholníci nebo laici, 
oddaní a plní energie, jak milují jim svěřené osoby a na oplátku jsou zase odměňováni láskou  
a respektem farníků. V některých farnostech sice převažují věřící starší, ale v mnoha jiných 
jsem se zase setkal s lidmi docela mladými a rodinami s dětmi. Současně jsem si všiml  
i dobrých vztahů mezi farnostmi a místními samosprávami a jejich vzájemné spolupráce  
v mnoha oblastech života společnosti.
Měl jsem možnost sloužit mši svatou pro pražskou a olomouckou akademickou farnost i pro 
sdružení vysokoškolských studentů nebo čerstvých absolventů. Ti mladí byli plni nadšení 

Svatobartolomějská pouť, 
25. srpna 2019,  Praha – Kyje, 

foto: Člověk a víra / Lucie Horníková
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a všestranně zapojeni do aktivit příslušné farnosti nebo sdružení.
Rád vidím prarodiče s jejich vnoučaty, ať už v kostele, nebo jinde, kde je potkávám, když 
jsem na vycházce. Vazby mezi mladými a staršími jsou velmi důležité. Protože jsem jeden 
z nejstarších v příbuzenstvu, často se mě mladší ptají na minulost naší rodiny a na mé různé 
životní zkušenosti.

Apoštolský nuncius bývá nazýván prodlouženou rukou Svatého stolce. Co konkrétně je náplní 
Vaší práce? 

Do určité míry mohu být jako apoštolský nuncius považován za oči a uši, nebo, chcete-li, 
prodlouženou ruku Svatého otce. Papež František spatřuje svou prvořadou úlohu v hlásání 
evangelia všem lidem a v tom, aby byl znamením a symbolem jednoty celosvětové církve. 
Mým hlavním úkolem je pomáhat mu vykonávat toto poslání.
Pokud jde o mou každodenní činnost, značnou část času strávím čtením korespondence 
a odpověďmi na ni. Jde o korespondenci s různými úřady římské kurie nebo různými 
institucemi místní církve. Mám schůzky s biskupy, kněžími, řeholníky, řeholnicemi nebo laiky, 
kteří za mnou přicházejí, aby se mnou projednali určitou záležitost nebo problém.
Má návštěva vaší farnosti svatého Gotharda je konkrétním příkladem dalšího aspektu mého 
poslaní zde v České republice. Jde o pastorační návštěvy. Navštívil jsem farnosti a společenství 
ve všech diecézích České republiky. Byl jsem také v seminářích, přijal jsem pozvání do řeholních 
komunit a klášterů a účastnil jsem se diskuzí s kněžími nebo s mládeží. V minulém roce jsem 
byl také hlavním celebrantem celonárodních poutí – v červenci ke cti svatých Cyrila 
a Metoděje na Velehradě a v září na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi.

Jak se Vám spolupracuje s papežem Františkem? Jak často jste spolu v kontaktu?

To, co jsem právě popsal, jsou konkrétní kroky, kterými přispívám k uskutečňování poslání 
a úlohy papeže Františka. 
S papežem Františkem jsem se osobně setkal mnohokrát. Předně každý rok jezdím do Říma 
na pracovní schůzky ve Vatikánu. Při té příležitosti jsem se mohl se Svatým otcem setkat buď 
při osobní audienci, nebo během pravidelných středečních generálních audiencí.
Dále se v letech 2013, 2016 a 2019 uskutečnilo setkání všech apoštolských nunciů, kteří 

působí po celém světě. Je nás více než 100. 
Během setkání diskutujeme o důležitých 
záležitostech a v rámci programu k nám pronáší 
svou řeč také Svatý otec a máme možnost ho 
krátce pozdravit.
A do třetice, když jsem byl apoštolským 
nunciem v Nairobi, uskutečnila se na konci 
listopadu 2015 první Františkova pastorační 
cesta do Afriky. Papež navštívil Keňu, Ugandu 
a Středoafrickou republiku. Svou cestu 
zahájil v Nairobi. Měl jsem velkou radost, že 
jsem s ním tak mohl strávit dva dny. A doufám, 
že bych něco podobného, tedy papežovu 
návštěvu, mohl zažít i tady v České republice.Poutní mše svatá, 6. října 2019, Ostrava – Hrušov, kostel sv. Františka 

a Viktora, foto:  Člověk a víra / Zdeněk Poruba
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Vedle jasně daných povinností, máte Vy nějaké své osobní poslání? Něco, čeho byste chtěl 
dosáhnout?

Jako apoštolský nuncius jsem velvyslancem Svatého otce a jsem tedy členem diplomatického 
sboru. V tuto chvíli je v Praze 85 velvyslanectví, která zastupují nejrůznější země světa. Plním 
zde funkci doyena diplomatického sboru. To znamená, že jsem tím, kdo mluví a jedná jménem 
všech velvyslanců jako celku. Například se každý rok konají formální setkání diplomatického 
sboru s představiteli státu – s prezidentem, premiérem a předsedy Senátu a Poslanecké 
sněmovny – a mým úkolem je přednést za velvyslance projev.
Mým osobním posláním je tedy vykonávat tyto dvě funkce, apoštolského nuncia a doyena 
diplomatického sboru, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ráda bych se dozvěděla něco o Vašem dětství. Čím jste chtěl být jako malý chlapec? 

Narodil jsem se v Brooklynu, v New Yorku, a když mi bylo 8 let, přestěhovali jsme se 
do Suffernu, což je newyorkské předměstí vzdálené asi 50 kilometrů severozápadně od New 
York City. Jsem nejstarší z pěti dětí. Měl jsem jednoho bratra, který už zemřel, a mám 3 sestry. 
Mám také neteře a synovce a i několik praneteří a prasynovců. Každý rok o letní dovolené 
trávím čas s těmito svými nejbližšími příbuznými a přáteli.
Když jsem byl malý, chodil jsem do farní katolické školy. Do školy jsem chodil rád. Také jsem 
ministroval a jako ministrant jsem pocítil povolání ke kněžství. Jak jsem již zmínil, v sousedství 
bydlelo mnoho dětí a hodně času jsme trávili venku. Provozovali jsme různé sporty, hlavně 
baseball, a v zimě jsme si rádi hráli na sněhu. S rodiči a sourozenci jsme chodívali na dlouhé 
procházky po plážích a do lesa.

Jak trávíte svůj volný čas? Sportujete 
nebo rád čtete?

Ve svém volném čase se rád učím 
něčemu novému, a tak hodně čtu 
a poslouchám hudbu. Když jsem 
dospíval, objevil jsem krásu klasické 
hudby. Mým nejoblíbenějším obdobím 
je renesance a baroko. Jedním z úžasných 
aspektů života v Praze je ten, že je 
zde tolik koncertů živé hudby, ať už 
velkých koncertních těles a sborů, 
nebo malých ansámblů. Každý den 
se snažím cvičit, pokud je to možné,  
a k tomu mi slouží rotoped. Také chodím 
po Praze na procházky a s personálem 
Apoštolské nunciatury se sem tam 
vydáme na celodenní výlet do lesa 
nebo do parku. Je to pak dost dlouhá 
vycházka, při které si užíváme krásy 
přírody.

Vigilie Seslání Ducha svatého s biřmováním, 8. června 2019, Hradec 
Králové, katedrála sv. Ducha, foto: Člověk a víra / František Falta
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V září máte přijet k nám do Českého Brodu, do kostela sv. Gotharda. Jaký je Váš oblíbený 
světec?

Mám mnoho svatých, které pokládám za své vzory křesťanského života. Patří mezi ně svatý 
Antonín z Padovy, svatý Tomáš More a svatá Bakhita (ze Súdánu). Největší osobní úctu chovám 
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Kostel v mé domovské farnosti je zasvěcen Nejsvětějšímu 
Srdci, stejně tak jako farnost, kam jsem byl poslán jako novokněz a kde jsem prožil pět velmi 
šťastných let. A mohu říci, že tady v České republice máte tolik krásných tradic spojených se 
svatými, jako jsou apoštolové slovanských národů svatí Cyril a Metoděj, svatá Ludmila, svatý 
Václav nebo svatý Vojtěch.

Na fotkách, které známe z médií, jste vždy usměvavý a velmi srdečný. Kde berete dobrou 
náladu, odkud čerpáte energii?

Mohu říci, že jsem byl vždy klidné povahy a mám smysl pro humor. Obvykle mívám dobrou 
náladu a řekl bych, že to je ovoce „moudrosti stáří“. Když jsem naštvaný, je to často kvůli 
nějakému problému s technikou, jako s počítačem nebo tiskárnou. Postupem času jsem více 
pochopil, co je v životě důležité, a ačkoli obvykle zůstávám klidným, navíc jsem objevil, jakou 
hodnotu má ctnost trpělivosti.
V oněch různých částech světa, kde jsem žil, jsem viděl tolik krásných věcí, které jsou plodem 
lidského umu. Mám takové věci rád. Nicméně, jak víme z vlastní zkušenosti, materiální věci se 
mohou poztrácet nebo rozbít. Pro mě jsou důležitější dobré mezilidské vztahy, a tak jsem rád 
mezi lidmi a rád pomáhám vytvářet takovou atmosféru, ve které lidé cítí, že si jich druzí cení, 
že je uznávají a že je milují. 

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Oslava státního svátku, 27. října 2019, Praha, foto: Kancelář Prezidenta republiky
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ
Drazí přátelé, v této rubrice bych se s vámi rád dělil o svoje poznatky a pohnutí při malých 

rozjímáních na mé křivolaké cestě za Pánem. Na cestě o snahu být lepším...
Témat je nesčetně mnoho. Téměř vždy si beru do ruky nějakou duchovní knihu. Tak to 

dělala i svatá Terezie z Avilly, nikdy nešla  před  Pána s prázdnou… Pro mne největším soupeřem 
v boji je samotná PÝCHA.  Prý umírá čtyřiadvacet hodin po smrti!!!   

CESTA  PÝCHY
Na úvod si dáme něco moudra z Ezopových bajek, co takhle LAMPA? Lampa byla na sebe 

pyšná. Říkala, že dává tolik světla jako měsíc a svítí jako krásné hvězdy. Za chvíli fouknul vítr 
a lampu zhasnul. Pán domu se jí vysmál – ji uhasí vítr, ale slunce, měsíc a hvězdy svítí věčně. 
Poučení: Pýcha předchází pád.

Určitě jste slyšeli, že nejlepší obchod světa by byl koupit lidi za tolik, kolik skutečně stojí a prodat 
je za tolik, kolik si myslí, že stojí. Upřímnost je těžká. Pýcha ovládá paměť, zatemňuje ji: čin se 
zahladí, okrášlí a nalezne se odůvodnění, jím se zakryje špatný skutek, který nechceme napravit. 
Shromáždí se argumenty, důvody, které umlčí hlas svědomí, stále slabšího, zmatenějšího. Cesta 
pýchy má poměrně smutný začátek, protože může začít popřením Boha v našem nitru a životě. 
Někdo řekl, velmi bystře, že ateista a pyšný člověk mají velmi mnoho společného. Ateista odmítá 
připustit existenci Boha i přes důkaz stvoření. Nevidí Boha, našeho Pána ve všem stvoření. 
A pyšný člověk odmítá poznat Boha ve svém nitru a ve svém životě. Nevidí Jej v darech přírody 
a milostech, které obohacují jeho osobnost a nesou plody v jeho životě. V duších, které kráčí 
cestou pýchy, nenaleznou ohlas slova svatého Pavla: „ Co máš, co bys nedostal?“ Pýcha zničí 
prostotu duší, která je krásnou charakteristikou pokorných lidí. Opakem pýchy je právě pokora. 
Rád používám střelnou modlitbu, ve chvílích děkovných i chvílích neklidu. – „Ježíši tichý, srdce 
pokorného, přetvoř srdce moje, podle srdce svého“. Horizont pyšného člověka je omezený – 
vyčerpá se  pouze sebou samým. Často pohrdá ostatními, málokdy prosí o radu a od nikoho radu 
nepřijme. Ostatní lidé existují pouze jako porovnávací termín, aby se pyšný mohl nad někoho 
povýšit. Nedostatky ostatních musí sloužit jako důkaz  a  zdůraznění vlastních ctností. Chyby 
druhých slouží k tomu, aby dal na odiv jeho moudrost a dovednost. Je to druh závisti, a od ní 
jen krok k nepřátelství. A kolik je nepřátelství, které mají původ v závisti! Kdo se vydá touto 
cestou, obvykle se uchyluje k smyšlenkám a pokrytectví. Předstírá to, co není a zveličuje 

to, co má. Na této cestě je vše dovoleno, vše je dobré, za podmínek, že člověk bude první 
a nejlepší sám před sebou a v očích ostatních. Když jsem byl malý, představoval jsem si 

pyšného člověka s nosem nahoru a pohrdavým pohledem. Ale takovou tvář pýcha 
často nenese… Skrývá se za tolika věcmi našeho všedního života. Určitě 

všichni známe pohádku Pyšná princezna, režiséra Bořivoje Zemana. S 
krásnou, ale pyšnou princeznou a moudrým králem Miloslavem. Bylo by 

hezké, kdybychom měli více takových zahradníků, kteří by nám přišli 
udělit lekci správného chování a my na to přistoupili. Ale zázraky se 

nedějí jen v pohádkách. Máme přece tolik nebeských pomocníků  
a přímluvců, stačí je jen oslovit.  Čekají na to. Například taková 

Panna Maria – učitelka pokory, aby nám dala pochopit, že 
počátkem všech hříchů je pýcha.

Slova proroka Izaiáše: „JSI KAPKOU VODY NEBO ROSY, 
JEŽ PADÁ NA ZEM A JE TAKŘKA NEVIDITELNÁ“.

AUTOR, který si nepřeje být jmenován
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OHLÉDNUTÍ ZA...
poutí do Číhoště

Číhošť – místo, které mě lákalo několik let. Proč? Těžko říct… protože o něm zaníceně vyprávěly 
děti, které tam přespávaly v rámci přípravy na první svaté přijímání, stejně tak jejich rodiče, silný 
za srdce beroucí příběh pátera Josefa Toufara, i fascinace našeho pana faráře touto postavou. 
A v neposlední řadě také fakt, že jsem nikdy na žádné vícedenní pouti nebyla a navíc ještě skvělá 
společnost našich farníků. Rozhodla jsem se rychle – sbalila věci všech našich dětí a odeslala je 
s manželem k babičce. Sbalila svých pár nejnutnějších věcí a čekala, co bude. Nic konkrétního, 
byla jsem otevřená všemu.

Že nemělo smysl něco plánovat, 
se ukázalo hned. Pár dní před 
odjezdem jsem se nabídla jako řidička 
doprovodného vozidla. Potom mě to 
mrzelo, že „jen“ pojedu, ale už jsem to 
jednou řekla, tak co. Mé pochybnosti 
o cestování autem se rozplynuly  
v okamžiku, kdy jsem si stihla ještě před 
odchodem způsobit si svojí tréninkovou 
pěší poutí takové puchýře, že jsem byla 
ráda, když jsem se do auta dostala. 
Cestou jsme žvanili, další cestu jsme 
také povídali a najednou jsem byla  
v Číhošti a vůbec jsem nevěděla, co tam 
dělám, proč tam jsem a co tam vezu. 
Trvalo mi čtvrt hodiny, než jsem byla schopná vylézt z auta a jít do kostela. Číhošť mne zasáhla.

V kostele i na faře jsem hltala plnými doušky vše, o čem jsem dosud jen slyšela, nebo četla. 
Těžko se mi hledají slova, kterými bych to popsala. Ale dojít tam a vidět, to nebyl cíl mé pouti. 
Můj cíl na mě teprve čekal a já o tom ještě vůbec nevěděla. Vyšla jsem na náměstí a poslouchala, 
jak se někteří farníci domlouvají, co budou dělat, než dorazí větší skupina pěších poutníků. Byla 
jsem moc ráda za takovou společnost, ale něco mě táhlo pryč. Možná se ve mně ozvala moje 
novinářská stránka osobnosti, možná jsem právě zjistila, proč jsem do Číhoště přijela. Začala 
jsem pátrat po nějakém dosud žijícím pamětníkovi pátera Toufara. Zazvonila jsem na cizí zvonek 
u domu, který stojí poblíž kostela. Otevřely se dveře a já honem přemýšlela, co řeknu (jestli na mě 
nevyběhnou psi). Posunkovala jsem na pána, aby přišel blíž k plotu a snažila se ze sebe dostat pár 
smysluplných vět. Musela jsem působit jako blázen, protože jsem vlastně vůbec nevěděla, co mu 
chci říct. Z pána se nakonec vyklubal syn paní, která byla páteru Toufarovi velmi blízko a pozval 
mě dál. Zavedl mě ke své mamince, stařičké vlídné paní, která mě přivítala slovy: „Pojďte, já už 
tady na Vás čekám!“ Chvíli jsem zapochybovala, jestli to není omyl, ale nakonec jsem podlehla 
jejímu milému úsměvu a nechala se pozvat do jejího domova a do části jejího života, o kterém se 
dočtete i vy v následujících řádcích.
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ROZHOVOR S RŮŽENOU LEBEDOVOU (ROZ. TRTÍKOVOU)

Kolik Vám bylo let, když jste poznala pátera Toufara?
Bylo mi 22 let, když přišel do Číhoště. Nejdřív se ptal, ke komu by měl jít. Můj tatínek byl 
varhaníkem, a tak ho děti poslaly k nám. My jsme se poznali a seznámili a byl to ohromnej 
člověk. 

Co dělal, když přišel do farnosti?
Dělal všechno možný, jenom si neuměl nic opravit sám. On byl antitalent, neuměl si ani 
vyměnit u kola duši, to mu dělali naši klucí, protože on byl na to laik. A když se rozbila 
žárovka, tak si ji ani nenašrouboval. A pak ho nařkli, co zinscenoval, když to nebylo vůbec 
pravda. 

Čím Vás chytil za srdce?
Vším… Oni k nám chodili každej večír na večeři. 
On říkal Mano, Mano tý svý neteři, půjdeme  
k Trtíkům na večeři. Protože my jsme dělali jenom 
brambory a mlíko domácí, protože byly kravičky. 
A ne, že by si pomazal máslem brambory, suchý 
je jedl, posolený, jako jsme jedli my. To byla 
chudoba tehdy.

Vy jste byla kostelnicí?
Ne, (pláče) byla jsem uklízečkou a byla jsem první 
zpěvačka. První v souboru, ale teď nezazpívám už 
nic. Čekali jsme na něho se svatbou. Já jsem se 
měla vdávat a on říkal toho hocha si nesmíš vzít, 
byl z druhý vesnice. Toufar mi říkal ty musíš zůstat 
v Číhošti, abys sloužila do smrti kostelíčku. 

A zůstala jste?
Zůstala. 

Takže jste si vzala někoho jiného?
Ze vsi. 

Poslechla jste…
On si to přál a právě jsme čekali, až přijede, že nás oddá. Aby to věděl, že zůstávám v Číhošti. 
A když přišla zpráva, že je mrtvej, tak jsme se museli dát oddat sami bez Toufara. 
To nejde vzpomínat na všechno… Takový kněz už se nenarodí, jako byl Toufar. Jsou hodní 
kněží a podnikaví, ale takovej, jako byl Toufar… On jel na kole do školy na náboženství do 
jiný vsi a když viděl, že tam hážou obilí na poli, žně byly, hodil kolo do škarpy a šel pomoct 
vázat obilí. To byl ohromnej člověk. 

Jakou měl povahu?
Byl veselej, byl hodně veselej, takovej nadpřirozenej. Nedokázal žádného zamračit a jenom 
pobavit chtěl, aby žádnej nebyl smutnej. Měl z toho radost, když všecko klapalo podle něj 
a v radosti. Nám, mládeži Číhoště, sehnal taneční mistry. Neměli jsme katolickou mládež 
založenou, a tak on když přišel, tak ji založil a tančili jsme. Učil nás tanzmeister tady ze 
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Zahrádky, nějakej pan Maleček. 15. srpna o pouti jsme už tančili v hospodě na dvoře. A to 
bylo radosti a plácání, a tak jsme dostali pochvalu od pana faráře nejvíc. 

Kolik je Vám dnes let?
Dneska je mi dvaadevadesát let a čtyři dny. 

To jste měla nerozeniny! Co jste dostala?
Jej, čtrnáct kytic támhle kupovanejch a vzadu támhletu růži bílou tu jsem dostala od 
důstojnýho pána z Kaliště tady. Přišel sem s paní doktorkou. Sloužil mi tu mši svatou. Přinesl 
mi růži a támhleten obrázek z Izraele (Poslední večeře).

Když páter Toufar přišel do Číhoště, měla jste také narozeniny.
Když mi bylo dvaadvacet let, tak když sem přišel, asi za čtrnáct dní jsem měla narozeniny. 
Nesl k nám škatulku a Růžo, jdeme ti gratulovat s Manou, s Mařenkou, s tou neteří. Já jsem 
myslela, že je to bonboniéra, tak jsem to hned načala a on překrásnej obraz. Dala jsem ho 
na první místo a tady mám všechny obrázky od knězů po celý zdi. 

Byla jste tehdy v kostele, když se to stalo s tím křížkem?
Byla, byla, bylo nás 11 z rodiny v kostele a žádnej jsme to prvně neviděl, až podruhý na Boží 
hod, když se to opakovalo o Vánocích, tak to viděl bratr. A právě to ho potom nařkli, že byl 
elektrikářem, že mu s tím pomáhal. Tak ho sebrali. Čtyři neděle byl v Jihlavě v nemocnici, 
potom ve věznici a čtrnáct dní na Pankráci. A to už Toufar nežil. Furt ho tam drželi, tak jsme 
měli, to víte, velikou starost. Čekali jsme, že každou chvíli seberou i tatínka, ale žádnej jinej 
to neodnesl z rodiny, jenom ten bratr. 

Nedali vám vědět, co s ním je?
Dali, že je na Pankráci a ať se o něj nestaráme, že se má dobře. 

Kolik vás bylo sourozenců?
Pět sourozenců. Neměli jsme maminku. 

Jak váš bratr popisoval to, co viděl?
Hned to řekl, když ho sebrali, že to byl úkaz Boží. 
A nic jiného. Sebrali ho rovnou z pole. Rozhazovali 
jsme hnůj a ono tam přijelo esenbácký auto a pane 
Trtík, pojedete s náma. On povídá hned? Ne, to se 
musíte obléct do gala. Tak nevlastní maminka jela  
s ním domů a Vendu vypravila. To jel do tý Jihlavy. 
Tam byl měsíc zavřenej. Všade u vejslechů jenom 
říkal to nebylo žádný tahání a nebo líčení, to byl úkaz 
Boží, že zde ve svatostánku je náš spasitel. 

Měli jste strach?
Neměli jsme o něj strach, neměli, říkali jsme, že je  
v rukách Božích. Jenom jsme se za něj modlili, aby to 
vydržel. On přišel nervově zhroucenej. Teď, když viděl 
aresty, tak říkal, že by se dal zavřít hned, ale tehdy to 
bylo ošklivý.
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Co se tady dělo potom, po smrti pátera Toufara? 
V jaké jste tady žili náladě?

Ve špatný. Dováželi sem kněze, každou 
neděli jiného a jen jsme mysleli na Toufara, 
ale nevěděli, kde je. Ta neteř se ptala, kde 
je, aspoň abychom věděli, kam za ním jet do 
toho arestu, ale nic jsme se nedozvěděli. Až 
potom za dva roky přišlo, že je mrtvej. 

Nebáli jste se chodit do kostela?
Nebáli. My jsme museli jenom poslouchat. 
V jedenáct hodin kostel. Odemkl se v půl 
jedenáctý a hned po mši svatý zas církevní 
tajemník zamkl, takže jsme tam nemohli bejt, 
vůbec jsme ke kostelu nesměli jít. 

Šlo nějak bojovat, když jste viděli, jaké bezpráví se 
děje?

Nešlo. My jsme večer nesměli vůbec ven. 
To stál u každého baráku policajt. Kam jdeš?  
Ke kamarádce. Tak si to povíte zejtra ráno. 
Večer jsme nesměli jít do vsi. To se báli, aby se něco nespiklo. A když ho sebrali tady tu 
sobotu, tak byl akorát hasičskej ples. A on celý odpoledne ještě s nima zdobil sál a když 
přišel domů, tak říkal Mano, rychle mi dej najíst, já tam do desíti hodin budu, a pak půjdu 
domů, protože mám kázání zejtra. Přišel domů a ještě nebyl ani navečeřenej a přišli dva 
páni a aby jim šel ukázat kostel, kde se to stalo, že by to rádi viděli. On chtěl jít jen tak 
ve svetru a ta neteř mu řekla vem si strejčku kabát, nevíš, jak tam budeš dlouho, abys 
nenastyd. No a tak si vzal kabát a víc jsme ho neviděli. Přiběhla k nám pro kluky, ať se jdou 
podívat, co se činí za Číhoští, to bylo aut, jak kdyby kradli zločince.

Tušil něco dopředu, že se bude dít? Nějakou dobu to trvalo, než ho sebrali.
No, než to kapku podchytili, jenomže lidi nic nevěděli, nemohli nic říct, vždyť jsme nic 
nevěděli o něm. A o tom plese už jsme byli všichni přestrojený a mládež od hospody šla 
všecka k nám Trtíkům, k tatínkovi do baráku, a tam jsme se modlili, když ho sebrali, nahlas 
celej růženec. Žádnej ples se nekonal, byl to smutek. 

Jak jste si vysvětlovali, že se to stalo zrovna tady u vás, přemýšleli jste o tom?
Přemýšleli. Říkali jsme, že se to nemohlo jinde stát. Protože jakej byl Toufar, takovejch je 
málo, to byl zlatej člověk.

Co se stalo s tím křížem? To se neví?
Oni říkají, že je na Ministerstvu vnitra. Žádali jsme o něj i pana prezidenta, ale nevrátili nám 
ani kousek. Chtěli jsme aspoň kousek kdyby nám dali, protože ho rozbili, když to tahali.

Jak jste prožívali, když se sem vrátily aspoň ostatky pátera Toufara?
Já jsem to nesla moc těžko. Sotva jsem tam došla, a to jsem byla ještě mladá. Moc mě to 
vzalo, že ho doprovázím mrtvého, tak první jsem šla udělat křížek na jeho hrob v kostele.
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Bylo tady hodně lidí?
Moc. 

Na co nejraději vzpomínáte?
Když dělali legraci. Měla jsem tři bratry, a tak se s ním bavili takhle chlapsky. On říkal já vám 
kluci povím anekdotu. Jel kněz ve vlaku, sedl si a měl kapku bříško. Přišel jinej kluk a říká 
co pán pije? Co, že to bříško je tak veliký? A on zdvihl kleriku a říká čuchněte si ke špuntu. 
Tak na to vzpomínám ráda, jak on byl srandovní, on žádnou truchlivost neměl rád. Měl rád 
veselý lidi a sám byl taky veselej. Nojo, je to pryč. 

Chodívala jste se někdy dívat na faru, když ji potom otevřeli?
Denně. S lidma. Ukazovala jsem jim, kde bydlel a kde měl věci a nádobí všechno… Já jsem 
měla klíče do devadesáti dvou let. Když mi bylo dvaadevadesát, tak ta dnešní paní, co vede 
kostelíček, mi přišla gratulovat a já jsem jí za to poděkovala, že jsem měla šedesát let klíče 
od kostela a dala jsem jí je a povídám já už tam nemůžu jít, tak si je dejte někomu jinému. 
A ona povídá takovej už se jinej nenajde, že by takhle věrně sloužil.

Pořád Vás to bolí i po těch letech…
To je vzácnost takový člověk… To se takový už nenajde. 

Co znamená tenhle obrázek? Je na něm tužkou nakreslený kostel, vlevo je fotka toho 
vychýleného kříže a vpravo je co? Je pod tím napsáno 11. prosince 1998.

To se stalo, když tu byla mše svatá za Toufara na toho 11. prosince Bylo tu hodně kněží,  
a tak my mladší ženský jsme šly strojit na faru pohoštění po mši svatý. Přišly jsme do kuchyně  
a na okně byl kříž - namrzlej číhošťskej kříž. Vydržel tam tři dny. To byl takovej úkaz další. 

Co jste si říkali o Bohu, když se tohle všechno stalo?
No že si ho vzal jako svatého. Protože to byl člověk ohromnej, tak jsme říkali Pán Bůh ho má 
rád. Zkusil teda moc, ale vzal si ho k sobě a teď se tam za nás modlí. 

Pro zachování autentičnosti jsem text nepřepisovala do spisovné češtiny. Paní Lebedová byla 
po našem povídání unavená, udělala mi křížek na čelo a já slíbila, že jí přivezu výtisk našeho 
časopisu. Od té doby na ni stále myslím a také už vím, proč jsem měla v Číhošti být. Děkuji!

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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A z pohledu poutníků...

V neděli 5. července po mši sv. jsme společně vyrazili na 
pěší pouť do Číhoště. Šlo nás asi 20 lidí. Cestou jsme vyzvedli 
bratra s mámou v Bylanech a pokračovali přes Vitice a Kšely 
na Lipany, kde jsme si dali svačinu, pomodlili se odpolední 
modlitbu z breviáře a pokračovali směrem na Zásmuky. Další 
naše zastávka byla v Kouřimi, kde jsme se osvěžili zmrzlinou 
a pokračovali v cestě. Kolem 20. hodiny jsme dorazili do 
zásmuckého kláštera, kde jsme si opekli buřtíky a taky jsme 
tam zůstali přes noc. 

Druhý den jsme vyrazili do Zbraslavic, cestou jsme se 
zastavili v Uhlířských Janovicích, tam jsme si dali oběd 
a pokračovali v cestě. Další zastávka byla v Sudějově, tam 
jsme se osvěžili vodou z kaple, pak jsme šli dál až jsme došli do Zbraslavic. Měli jsme mši sv.,  
po které jsme si dopřáli odpočinek u ohně s kytarou. Ráno jsme vyrazili do Číhoště, zbývalo nám 
posledních 18 km. Do Číhoště jsme došli jak měl kdo sílu, někdo rychleji, někdo pomaleji. Potom 
jsme měli mši sv. a po ní jsme jeli domů.

Pro naši rodinu to ale neskončilo. Máma s bratrem pěší pouť nezvládli celou. Mamku to mrzelo, 
a tak se rozhodla, že spolu zkusíme dojet do Číhoště na kole. Povedlo se a jsem ráda, že jsem obě 
putování zvládla, jak pěšky, tak pak i na kole. 

PATRICIE HRONČEKOVÁ

Má být výpověď o pouti vtipná nebo duchaplná? Má čtenáře uvést do geografického pojetí 
celé cesty nebo do osobního setkání s poutníky či s prožitky poutníka? Co je cílem cesty? Od 
začátku první rodičovské dovolené vím, že cesta je cíl. V případě poutě do Číhoště cíl jasný, cesta 
naznačená a seznam poutníků proměnlivý. Úžasným svědectvím, že poutě mohou lákat (pokud to 
nebyl domácí trest) je pro mne počet zúčastněných teenagerů a dětí mladšího školního věku. My 
dospěláci jsme zvýšili věkový průměr asi na 20 let, takže jsme omládli. Do doby, než se objevily 
první puchýře. Nebudu zastírat, že mi to trvalo pouze k mohyle u Lipan. 

Rozhodnutí obětovat pouť za uzdravení 
rodinných vztahů byla moje svobodná volba  
a z předchozích zkušeností nejen mých jsem věděla, 
že dle úmyslu, může jít o bolestivý proces, který 
pocítím na vlastní kůži. Ale vrátím se na začátek. 
Velkou radostí pro mne byl i fakt, že kromě Majdy se 
rozhodl jít kus cesty i můj muž. O děti bylo postaráno 
(několik týdnů dopředu domlouvané hlídání klaplo) 
a večer před začátkem poutě jsme měli na starost 
pouze sami sebe, rozdělování věcí do batohu, 
přemýšlení nad tím, zda si to všechno poneseme na 
zádech, co na svačinu a podobné drobnosti. Nedělní 

výprava byla už jen v tom nasadit si batoh, vzít si 
hole a donést vše do auta, které necháme zaparkované v Brodě. Nebudu zde rozepisovat časový 
itinerář našeho odchodu, protože přes whatsapp byl plánován na minutu přesně (šlo o ideální 
představu). 

Zkusila jsem jít ve svých obvyklých „plácačkách“ – sandálkách s provázky. Nejenže jsem 
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si na nich prošlapala zánovní hovězí štípenku, 
ale v tropickém počasí se mi, světe div se, potily 
nohy a třením vzniká nejen teplo. V tu chvíli jsem 
ukončila experiment, vyvrátila jsem hypotézu, že to  
v plácačkách půjde a přesedlala do ponožkobot. Hned se 
šlo lépe a puchýře se mnou. Mám hovězí nejen v botách, 
ale v tomto případě i hovězí nápady. Pojďme dál. 

Cesta byla vyšlapaná a krásná panoramata, jen co 
je pravda. V putování byla obrovská svoboda, pokoj, 
sdílení, společenství. Přespávání v do tmy ponořeném 
zásmuckém klášterním objektu vyvolával různé asociace, 
které podtrhovali i „tajemní“ obyvatelé kláštera. Nešlo 
o žádné duchy, ale ranní vyprávění spolupoutníků 
vyznívalo přesně opačně. 

Když se řekne „rozchod“, člověk si představí rozejití se 
po okolí. V našem pojetí to bylo rozcházení a zahřívání 
ztuhlých a bolavých svalů, kloubů a opětovné zvykání 

si na bolest stávajících puchýřů. Rozešli jsme se celkem rychle a rozchod následoval po každé 
svačinové či picí přestávce. Ve Zbraslavicích nás čekalo královské přijetí a královské ubytování 
(věřím, že v našich očích by byla královským ubytováním i slámou vystlaná maštal, ale toto byl 
vážně komfort). Zážitek byl umocněný dřevěnými schody do patra, při kterém mi během výstupu 
i sestupu pomáhal celý zástup svatých. Nohy jsem vážně cítila (i po umytí) a nevím, kde se bere 
výraz „nohy už ani necítím“. Závěry toho večera byly náročné. Uznat svou malost, dát facku své 
pýše a závěrečný den přejet autem do Číhoště? Dát najevo své pocity a rozbrečet se (bolestí)? 
Úžasné bylo zjištění, že při mši po „Beránku Boží“ nemusí člověk již vstávat a může přijímat  
v kleče. Ušetří si spoustu obtíží při vstávání. Po rychlém zákroku na puchýřích přišla částečná úleva 
(„drény“ vytvořeny za pomocí nitě) a s pomocí Boží jsme uléhali k zaslouženému odpočinku.

Závěrečný den v Číhošti byl opět naplněný. Jiný rozměr, jiné zážitky. Čas na rozjímání v tamním 
kostelíku. Čas na projití si výstavních panelů, které se vztahují k životu pátera Josefa Toufara. 
Života pátera i toho, co následovalo po jeho smrti. Nečekejte převratný či dokonce zázračný 
konec poutě, protože pouť pokračuje. 

Vracím se k prožitkům těch několika dní. Připomněla mi, že nemusím jít „jen co noha nohu 
mine“ vedle manžela, ale jeho přítomnost byla důležitá, jeho pozornost, když jsem měla rozchod, 

i ten buřt s pivem chutnal úplně jinak. 
Věřím, že proces uzdravování rodinných 
vztahů je v chodu a odevzdání všeho, 
co děláme, co jsme, stále opakuji. 
Uklidňuje mne úryvek ze Žalmu 147, 
10: „Nemá potěšení v síle koně, nemá 
zalíbení ve svalech muže“. 

Děkuji všem, kteří pouť šli, 
připravovali, převáželi, dováželi, 
zásobovali, zajišťovali, i těm, kteří se 
za nás modlili (bez vás by to nešlo).  
A kam půjdeme příští rok? Půjdete nebo 
pojedete také?

PETRA MARHOUNOVÁ
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JENOM CHLEBEM

Prázdniny mám spojené s chalupou v Orlických horách. S vůní posečené trávy, křikem vlaštovek, 
ranní rosou, se šumící řekou. Když jsme jako děti měly chuť na něco sladkého, babička nám 
upekla borůvkový koláč. 

 Na borůvky jsme se museli nejdříve vypravit do lesa. Jelikož dědeček auto neměl, chodili 
jsme na ně na Černou Vodu asi 3 km pěšky. Obvykle to byla výprava na půl dne. 4 děti, na nohách 
holínky, na hlavách šátky, v rukách červený plastový hrneček. Doprovázené babičkou nesoucí 
bandasku a dědečkem, kterému nechyběl hřeben na česání. Sbíralo se tak dlouho, dokud jsme 
třílitrovou bandasku nenaplnili. Přitom jsme závodili, kdo bude mít první plný hrnek, smáli se 
tomu, kdo zakopl o kořen stromu a svůj hrnek vysypal… Nesměl chybět jeden plný hrnek na cestu 
z lesa domů. Po takové výpravě jsme měli borůvkové hody: kynuté knedlíky k obědu, ke svačině 
borůvky obalené v moučkovém cukru, k večeři lívance s tvarohem, posypané borůvkami. Vrchol 
všeho hodování přišel večer. To jsme ručně šlehali sníh z bílků, u toho se několikrát vystřídali, 
protože nás bolely ruce. Když byl sníh dostatečně tuhý, převzala šlehání babička. To se pak čtyři 
kudrnaté hlavičky skláněly nad mísou a pozorovaly, jak se sníh barví borůvkami. Nejdříve na 
modro, pak do fialova, až byl nakonec celý fialovočervený. Borůvkový sníh to byl ten nejlepší 
prázdninový zákusek na světě. 

 Dnes už šlehám sníh svým dětem a vyprávím jim o tom, jak jsme s dědečkem a babičkou 
chodili pěšky na borůvky… Podělím se s vámi o recept na babiččin rychlý borůvkový koláč. 

Ingredience:
30 dkg polohrubé mouky
14 dkg cukru
14 dkg Hery nebo másla (rozpustit)
¼ l mléka
2 celá vejce
1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr

Postup:
Vše smícháme dohromady, vlijeme na vymazaný a moukou vysypaný plech, navrch dáme 
borůvky, posypeme drobenkou. Pečeme 30 min na 360 stupňů. 

JANA STRNADOVÁ
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LUŠTĚNÍ

Také je vám, milí čtenáři, při začátku školního roku do zpěvu? Při luštění dnešní osmisměrky 
mi v hlavě začala znít píseň, kterou naleznete v kancionálu pod číslem 631: 

“ (viz tajenka) vítězí, (viz tajenka) kraluje, (viz 2 x tajenka =) vládne všem“.
Tato skladba je zároveň i znělkou Rádia Vatikán. Jejím autorem je Jan Kunc, který kromě mnoha 

jiných skladeb vytvořil v roce 1935 i oficiální harmonizaci Československé státní hymny.
Á propós zaznamenali jste, že i v naší farnosti vzniklo v nedávné době nové hudební dílo? 

Autorem Poutní písně k Tismické Madoně je náš varhaník Petr Štěpán. Jeho dílo bylo odborníky 
pozitivně hodnoceno a tak píseň k Tismické madoně v předchozích týdnech schválila i liturgická 
komise.

Děkujeme, gratulujeme a doufáme, že bude ne jen v následujícím školním roce dostatek 
příležitostí a chuti ke zpěvu.
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