
Drazí bratři a sestry, 
prožili jsme pro naši farnost zvlášť významný měsíc září. Je to měsíc, ve kterém 

slavíme v naší farnosti pouť v Poříčanech, pouť v Přistoupimi, pouť u zřícené kapličky 
v Bříství, a především výročí posvěcení našeho farního kostela.

V naší farnosti jsme během tohoto měsíce dvakrát přivítali biskupa (jednou pomocného 
– generálního vikáře, jednou apoštolského nuncia) a také druhého generálního vikáře. 
V dnešní době již si ani neuvědomujeme, o jak významnou událost se jedná.

Když se podíváme do dějin, začteme se do farních kronik, budeme moci číst o tom, 
jak návštěva biskupa byla něčím výjimečným a nezapomenutelným. Dříve z důvodu 
obtížnějších podmínek cestování, nebo i z faktu, že biskup byl „někdo“, nebyly návštěvy 
biskupů ve farnostech běžné. Později, ve 20. stol., zvláště ve druhé polovině 20. stol. 
zase z politických důvodů biskup nemohl a ani nestíhal farnosti navštěvovat. Proto byla 
ona návštěva vždy velevýznamnou událostí.

Posledních třicet let, jednak po změnách v politickém směřování země, ale  
i z důvodu, jací jsou naši biskupové, došlo k velké proměně. Návštěva biskupa už není 
tak výjimečná, tak ojedinělá. Naopak, s biskupem můžeme slavit mši svatou relativně 
často. 

Svatý Ignác Antiochijský říkal: „Kde se objeví biskup, tam má být obec“ (nebo 
později upraveno: „Kde je biskup, tam je církev“). Základním společenstvím církve 
je diecéze, v jejímž čele stojí biskup. Ten v biskupském svěcení přijal účast na plném 
Kristově kněžství, a tak ve své službě užívá vše, co je nutné pro život církve. Celá církev 
se tedy shromažďuje kolem něj, jako kolem toho, skrze něhož proudí jedinečným  
a nenapodobitelným způsobem plody Kristova kněžství.

Proto vítám každou příležitost slavení mše svaté s biskupem s opravdovou radostí, 
jako významnou událost, jako něco jedinečného, a jsem rád, že mohu s dětmi, ale  
i dospělými farníky vyrážet např. do pražské katedrály, abychom zde, shromážděni 
se svým biskupem, slavili významné události naší místní církve, diecéze. A snad ještě 
více, že biskup přijíždí do naší farnosti, a my tak můžeme slavit s ním mši svatou ve 
společenství, které je nám tak blízké - ve farnosti. 

R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Farní časopis a společník 10/2020

říjen
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Náměty ke slavení Misijní neděle 
Světový den misií (Misijní neděle) byl vyhlášen v roce 1926 
papežem Piem XI. Při bohoslužbách na celém světě se každou 
předposlední neděli v říjnu plní světový fond solidarity 
Papežského misijního díla šíření víry. Všechny sbírky tohoto dne 
putují na projekty, jimiž se podporuje šíření Božího slova až do 
těch nejzapadlejších koutů zeměkoule.  
Tento inspirativní námět, který můžete využít k přípravě na 
Misijní neděli, se nese v duchu slov proroka Izajáše:  

 

„Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8)  
Výše uvedená věta odkazuje na proroka Izajáše. Spolu s Žalmy je kniha proroka Izajáše 
nejcitovanější v Novém zákoně. Pojďme se trochu zamyslet nad významem povolání a na 
pomoc si vezměme 6. kapitolu knihy Izajáš. 
„Koho pošlu?“ ptá se Bůh. „Zde jsem, mne pošli!“ odpovídá Izajáš.  
Bůh potřebuje lidi! Někoho, koho může zapojit do svého díla Spásy, a to proto, aby mohla 
nastat jeho vláda spravedlnosti, pokoje a lásky. Bůh potřebuje naši účast na tomto díle spásy 
dnes, stejně jako ji potřeboval včera. On utěšuje a zachraňuje; jeho spása je určena pro 
všechny lidi z celého světa. Tváří tvář tomuto Bohu však lidé musí zaujmout postoj. Boha 
odmítnout nebo přijmout. Zeptá se nás: jsi připraven? A pokud odpovíme ano, dává nám 
pokyn: jdi! Přijetí znamená radostnou chválu, ale také dobré chování: milovat Boha a svého 
bližního. Být povolán znamená také být poslán. Jak na takové povolání odpovědět? Proč bych 
to měl dělat?  
Prorok Izajáš nám může být vzorem. I on zaslechl Boží volání. A ve stejné době, kdy prožíval 
Boží slávu, objevil také milost poznání, že je očištěn, povolán a poslán. „Běda mi! Jsem 
ztracen!“ jsou slova, která Izajáš říká, když objevuje Boží velikost a svatost. Celá Boží moc se 
prokazuje láskou, milosrdenstvím a odpuštěním, tak jak je ztělesňuje Kristus. Milující, 
odpouštějící, zachraňující člověk, který je poslán ke svým bratřím.  
Připomeňme si, že křest učinil z nás všech posly Boží, svědky, učedníky-misionáře, kteří byli 
povoláni, aby se připojili ke všem vyloučeným ze společnosti, kteří potřebují světlo evangelia. 
Pošli mě, Pane, hned dnes, protože svět Tě tolik potřebuje! Pošli mě na ulici k dětem 
v Kalkatě, pošli mě na předměstí našich velkých měst, abych vzdělával a kázal evangelium, 
posílej mě k těm, kteří jsou pronásledováni pro svou víru, a kteří musí opustit svoji zemi.  
Kdo z nás se však odváží říct církvi, Pánu Ježíši, Bohu, který je Láska: „Zde jsem, mne pošli!“ 
a „Láska Boží nás pohání“? Jsme povoláni a posláni nejen křtem, ale také skrze biřmování, 
během svátostí a při každém slavení eucharistie. 
Těm, kteří se ptají, co je základem křesťanské víry, můžeme bezpochyby odpovědět, že 
podstata spočívá v misijním závazku. Papež František nám důrazně připomíná: „Radost 
z evangelia, která naplňuje život společenství učedníků, je misijní radostí“ (Evangelii gaudium 
21). Misie je rozmanitá, je všude, a já jsem také jedinečný; každý misionář je jedinečný.  
 
Pane, nestvořil jsi mě, abych si žil svou víru sám pro sebe, ale pro to, aby skrze mne 
mohli druzí poznat Tebe; nestvořil jsi mě, abych se bál druhých, ale abych je miloval! 
Pomoz mi, Pane, najít své místo na misijním poli a pošli mě!  

 

Misie je svobodnou a vědomou odpovědí na Boží volání. Toto volání však lze 
pochopit pouze tehdy, žijeme-li v láskyplném osobním vztahu s živým Ježíšem 
v jeho církvi. Položme si otázku: Jsme připraveni přijímat přítomnost Ducha 
Svatého ve svém životě, odpovídat na povolání k misii, ať už v životě manželském, 
zasvěceném nebo kněžském, nebo jednoduše v každodenním životě? Jsme ochotni 
být vysláni kamkoli, abychom svědčili o své víře v Boha milosrdného Otce, 
abychom hlásali evangelium spásy Ježíše Krista, abychom měli účast na božském 
životě Ducha Svatého a budovali tak církev? Jsme připraveni jako Maria, Ježíšova 
matka, naplno sloužit Boží vůli? Tato vnitřní ochota je velice důležitá, abychom 
mohli nikoli abstraktně, ale dnes, v současné církvi, odpovědět Bohu: „Zde jsem, 
mne pošli.“ 
 

Poselství papeže Františka ke Světovému dni misií, 31. května 2020 
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PRVOSOBOTNÍ POUTĚ K TISMICKÉ MADONĚ

Do Tismic k nám tentokrát 
první sobotu v měsíci říjnu 
přijede R.D. Benedikt Hudema, 
farář od sv. Vojtěcha z Prahy, 
Nového Města. 

Narodil se před čtyřiceti 
šesti lety v Dejvicích, v rodině 
nepraktikujících křesťanů. Je 
konvertitou, pokřtít se nechal 
až v 18 letech. Na kněze 
byl vysvěcen v roce 2006. 
Vystudoval teologii na KTF UK  
a následně Pontificia Universitas 
Lateranensis v Římě.

Římskokatolická farnost sv. Vojtěcha spravuje 2 kostely:
- kostel sv. Vojtěcha je v ulici Vojtěšské. Dostaneme se k němu, když z Masarykova 

nábřeží, naproti Žofínu, projdeme krátkou ulicí Šítkovou. Kostel, zmiňovaný již  
v roce 1318, je v jádru gotická dvojlodní stavba. Kostel byl později zbarokizován,  
v 19. století částečně regotizován. Z gotiky lze vidět gotickou křížovou klenbu, 
malby na klenbě hlavní lodi, pozdně gotickou dřevořezbu Panny Marie Zderazské  
z konce 15. století v boční lodi a cínovou křtitelnici rovněž z konce 15. století.

- Kostel sv. Voršily v Praze 1 - Novém Městě se nachází na Národní třídě. Je to druhý 
dům od Národního divadla směrem k Václavskému náměstí. V kostele je sloužena 
mše svatá každý den včetně neděle v 17 hod. (v sobotu s nedělní platností), což 
využívají někteří lidé, kteří tráví neděli na chatě či na výletě.

Kostel sv. Voršily je významná barokní stavba se zajímavými sochami na průčelí 
kostela. Socha svaté Voršily je nad vchodem. Před kostelem při zdi byla původně 

3. října 2020

Modlitba růžence: 9.30 hodin
Mše svatá: 10.00 hodin

Hlavním celebrantem bude 
R.D. Benedikt Hudema, farář od sv. Vojtěcha z Prahy, Nového Města

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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kašna. Z ní je ponecháno sousoší sv. Jana Nepomuckého s dvěma andílky po 
stranách. V rukách andílků vidíme atributy Jana Nepomuckého: monstranci  
a staroboleslavské paládium. Sousoší vytesal I.F. Platzer podle návrhu arch. Kiliána 
Ignáce Dietzenhofera.

Pan farář je kaplanem na základní škole sv. Voršily v Praze (Voršilská 5, Praha 1), kde 
učí i náboženství v 6. až 9. třídě. Na 1. stupni učí náboženství sestřičky Voršilky.

Tato škola je křesťansky orientovaná, s rozšířeným vyučováním jazyků. Výchovně 
vzdělávací působení je postaveno na etických a křesťanských hodnotách. 

Charakteristickým rysem života školy jsou duchovní aktivity jako školní mše, 
duchovní obnovy tříd (též duchovní obnovy pro učitele a rodiče), příprava 
ke svátostem, slavnosti liturgického roku a jiné. Součástí vzdělávání je výuka 
náboženství jako povinného předmětu. Škola má 25 učeben, knihovnu a kapli, 
tělocvičnu, gymnastický sál, plavecký bazén a hřiště vybavené pro míčové hry.

Na stránkách školy www.zssv.cz jsou uvedené zajímavé texty o náboženství, 
určené žákům 6. až 9. třídy. Například pro 7. ročník: podrobně o jednotlivých 
svátostech, pro 8. ročník: o etice, církvi, bibli, mravnosti, desatero, milost, pro  
9. ročník: o ostatních náboženstvích. Stránky jsou přístupné pro kohokoli. 

Pan farář učí také náboženství v oktávě na Arcibiskupském gymnáziu na 
Vinohradech, Korunní 2.

Další zajímavá aktivita pana faráře je  
i pořádání Hovorů o víře s P. Benediktem 
ve farním centru u sv. Vojtěcha

- v pátek 16,00 – 17,00 hod.
(vstup v Pštrosova 17)

- ve středu  19,50 – 20,40 
(vstup přes kostel sv. Vojtěcha)

Setkání jsou otevřena veřejnosti, bez 
ohledu na vyznání, je možno přijít 
bez přihlášení, třeba jen na jednu 
přednášku.

Hovory jsou určené pro ty dospělé, 
kteří se chtějí seznámit s křesťanstvím, 
připravit se ke křtu nebo prvnímu svatému 
přijímání, případně jen prohloubit svoje 
vědomosti.

Názvy, tj. témata některých nejbližších 
setkání jsou pro zajímavost uvedeny:

- Pá  9. 10. 2020
 V sedmi dnech? To nemůže myslet vážně.

Panna Maria Zderazská
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- Pá 16. 10. 2020
 A zase ta žena!

- Pá 21. 10. 2020
 Však on to s námi nevzdá.

ZDEŇKA STRACHOVÁ

Kostel sv. VojtěchaKostel sv. Voršily



OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÝ JILJÍ
Svátek tohoto světce připadá na 1. září a je s ním spojeno mnoho pranostik. 

Například: Jasný Jiljí zvěstuje pěkný podzimek, O svatém Jiljí, jdou jeleni k říji,  
Na den Jiljího hromy a blesky – čtyři týdny mokré stezky. Jiljí  - latinsky  Egidius, 
anglicky Giles, francouzsky Gilles, italsky Egidio. Jeho jméno lze přeložit jako 
„ochránce“. Byl jedním z nejoblíbenějších světců středověku a jeden ze Čtrnácti 
svatých pomocníků. 

Podle legendy se narodil v Athénách  kolem roku 
640. Jeho rodiče, Theodor a Paladia, byli vznešení, 
bohatí měšťané a vzorní křesťané. Poskytli synovi 
vynikající výchovu a výuku. Měl soucit s trpícími  
a nemocnými. Vypráví se, že jednou, když spatřil 
na ulici žebráka, svlékl vrchní roucho a žebrákovi 
ho daroval. Po smrti svých rodičů mladý Jiljí prodal 
zděděný majetek, peníze rozdal chudým a chtěl sloužit 
Bohu v ústraní. Lodí se dostal do přístavu Marseille na 
jihu Francie  (tehdy Galie). Tam se dozvěděl o biskupovi  
sv. Cesariovi a dva roky studoval v jeho škole. Pak 
odešel, aby žil sám jako poustevník. Našel tiché 
místo u ústí řeky Garde a tam žil několik let. Těžko 
překonával smyslná pokušení, ale naštěstí se setkal 
se starším zkušeným poustevníkem Veredemem. Ten 
ho poučil, že únik do samoty ještě není vítězstvím nad 
nástrahami zlých sil. Vycvičil ho tuhou kázní k odříkání 
a ovládání mysli. Jiljí pak dále odešel po proudu řeky 
Rhony a usadil se v tehdejším pralese ve skalní sluji. 
Podle legendy jej každý den navštěvovala laň, která 
ho živila svým mlékem. Krásná laň však neunikla 
pozornosti královských lovců. Visigotský král Flavius 
Wamba se na lovu při pronásledování laně dostal 
k poustevníkově jeskyni, kde po zvířeti vystřelil šíp. Ten  
však zasáhl Jiljího, u něhož laň hledala ochranu. Král si 
poustevníka  oblíbil a vzniklo mezi nimi přátelství. Na 
místě, kde jej postřelil, nechal vystavět klášter, jehož 
se Jiljí stal opatem a řídil se řeholními pravidly svatého 
Benedikta. To zřejmě bylo kolem roku 680. Klášter se 
stal pro okolí požehnáním a v jeho blízkosti vzniklo 
město Saint-Gilles. V roce 719 pronikla ze Španělska 
berbersko-arabská vojska (Maurové) a kraj vyplenila. 
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Proto Jiljí žil s mnichy dva roky v Orleánsu pod ochranou vládce Franské říše. V roce 
721 se vrátili do polozbořeného kláštera a postupně vybudovali další stavby. Aby 
se na klášter vztahovala apoštolská ochrana, putoval  světec do Říma. Papež mu 
poskytl výsady a dle legendy mu také daroval dvojí dveře z cypřišového dřeva. Jiljí 
je hodil do řeky Tibery a když se vrátil do kláštera, našel je na břehu řeky Rhony. 

Svatý Jiljí zemřel 1. září roku 725. 
Jeho hrob se stal poutním místem. 
Roku 1356 dostal svatovítský 
chrám v Praze tři částečky ostatků 
sv. Jiljího. Od těch dob byl sv. Jiljí 
v našich zemích uctíván také jako 
patron kolonistů, tj. těch, kteří od 
13. století osidlovali některé naše 
kraje. Dokladem úcty je kostel 
sv. Jiljí na Starém Městě v Praze, 
jehož původ je z doby kolem 
roku 1210. V roce 1625 se stal 
klášterním chrámem dominikánů. 
S historickými přestávkami tam sídlí 
a působí dodnes. Také se nazývá 
Řád bratří kazatelů. Že byl světec 
velmi oblíbeným v našich zemích, 
svědčí i množství jemu zasvěcených kostelů v Čechách i na Moravě. Nedaleký 
Nymburk, Uhlířské Janovice, Vlašim, Rakovník, Třeboň, Milevsko, Strmilov, Jirkov, 
Úsov, Dolní Dvořiště, Brno-Komárov, Hartvíkovice a mnohé další. 

Za zajímavost stojí zmínka o Komunitě St. Egidio (sv. Jiljí), jež byla založena v roce 
1968 v Římě mladým studentem Andreou Ricardem a sv. Jiljí je jejím patronem. 
V Česku Komunita působí od r. 1993 v Praze, Brně a Olomouci. Celkem má ve světě 
přes 50 tisíc členů ve více než 70 zemích. Jejím cílem je pomáhat lidem bez domova, 
služba romským dětem a služba starým lidem. Tato Komunita je nositelkou mnoha 
ocenění (Cena Karla Velikého, Balzanova cena), opakovaně byla nominována na 
Nobelovu cenu za mír. Sehrává důležitou roli v boji proti trestu smrti, boji proti 
AIDA a v mírových vyjednáváních. Tradicí je každoročně připravovaný vánoční oběd 
pro lidi bez domova na mnoha místech světa. 

Patron: Korutan, Štýrska, Třeboně, myslivců, pastevců, žebráků, kojících žen, 
tělesně postižených, vzýván při manželské neplodnosti, při rakovině, v pokušeních 
a falešném studu při sv. zpovědi.

Atributy:  laň, šíp
JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Annu Hrbáčkovou
Před několika týdny nám pan farář představil nové katechumeny, kteří se budou 

v naší farnosti téměř dva roky připravovat na přijetí svátosti křtu. Nejmladší je 
mezi nimi Anna Hrbáčková, se kterou se můžete blíže seznámit prostřednictvím 
následujících řádků. 

Milá Aničko – snad nevadí, že 
Vás takto oslovuji – jak vlastně 
máte ráda, když Vám druzí říkají?

Vlastně jste to trefila! Je mi 
příjemné, když mě někdo 
oslovuje Aničko nebo také 
zkráceně Aní.

S ohledem na Váš věk jste se asi 
v září vrátila po delších prázdninách 
zpět do školních lavic. Jak se Vám 
chtělo? 

Přiznávám se, že přes 
prázdniny jsem trochu 
zlenivěla, ale i přesto jsem 
se snažila dodržovat denní 
režim. 

Co studujete? 

Momentálně studuji 
druhým rokem střední odborné učiliště v oboru aranžérka, dojíždím do 
Prahy.

Podle ranních zpráv, které mi od Vás přišly, musíte vstávat strašně brzo!

Ano, ve 4:50! Ty začátky, než jsem si zvykla, byly nepříjemné…

O čem je studium aranžérky?
Jako aranžérka se učím o propagaci (tedy reklama), marketing - jak uspokojit 
potřeby zákazníka, aranžování výloh v prodejnách. Tvoříme návrhy na 
různé pozvánky, plakáty a podobně. Zajímavou hodinou je třeba kaligrafie, 
ve které se učíme psát různé druhy písma. Škola se mi po týdnu střídá 
s praxí, kterou teď vykonávám v obchodě XXXLutz.
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Zřejmě musíte mít tedy i estetické cítění a být manuálně zručná. Už víte, kam po 
studiu?

Zatím ne. Svou „pracovní“ budoucnost nechávám v rukou Božích…

Můžete se nám trochu představit? Odkud vlastně pocházíte?

Je mi 16 let. Bydlím v krásné a historicky cenné vesnici Chotouň spolu 
s mamkou Kateřinou, taťkou Milanem a mladší sestrou Zuzkou. K našim 
členům rodiny patří také pejsek Míša a králíček Fifinka. Chotouň je známá 
jako rodiště sv. Prokopa. Kdo by měl zájem a chuť naši vesničku více poznat, 
doporučuji se mimo jiné podívat do archivu pořadu ČT Toulavá kamera – 
Chotouň. Natáčení se zúčastnila i moje rodina.

Působíte o něco starší...

Tak to nejste jediná, kdo to říká. Když se lidé dozví, kolik mi je, vždycky mě 
jejich reakce pobaví. Jednou mi třeba paní v obchodním centru nabízela 
možnost, kde mohu zaparkovat své auto. Nebo když jdeme spolu někam 
se sestrou, přijde ke mně otázka: „A Vy jste její maminka?“ Docela mě to 
pobaví…

Co ráda děláte ve volném čase?

Pokud mám volný čas, tak mě to nejčastěji svádí (asi tak jako většinu 
mladých lidí v mém věku) ke sledování sociálních sítí. Poslední dobou 
se však stále častěji snažím tuto činnost 
omezovat a trávit svůj volný čas něčím, co 
mě baví, ale i naplňuje. Strašně ráda trénuji 
moderní tanec – je to pro mě odpočinek  
a radost. V minulém roce jsem navštěvovala 
i jedno známé taneční studio v Praze. Také 
ráda maluji a chodím do přírody.

V současné době se připravujete na přijetí svátosti 
křtu. Když jste se rozhodla pro křest, tušila jste, 
co to bude obnášet a že bude probíhat poněkud 
intenzivní příprava? 

Ano, věděla jsem o tom, že existuje nějaká 
doba před přijetím této svatosti, která 
je nutná k přípravě. Na přípravách mám 
z každé hodiny radost a dozvídám se vždy 
něco nového. Pravdou je, že ne vždy všemu 
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porozumím napoprvé. Musím si nechat nějaký čas „na uzrání“.

Kdy začaly Vaše kroky směřovat po cestě k Bohu?

Jako malá holka jsem s maminkou občas chodila do kostela na mše. Ale 
nic mi to „neříkalo“… Až po pubertě jsem začínala více vnímat mši svatou 
a chápat význam liturgie. Čím jsem starší, tím více mě to oslovuje. Přijetí 
této svatosti bude pro mě znamenat opravdu něco nezapomenutelného, 
velkého a krásného.

Jak reaguje Vaše okolí na toto rozhodnutí?

Většina lidí v mém nejbližším okolí ví, že se připravuji na křest. Svým 
vrstevníkům nemám potřebu tuto informaci sdělovat. Někteří z nich ale 
vědí, že chodím do kostela na mše. 

Kdo Vás ve víře podporuje, případně provází?

Ve víře mě podporuje moje maminka a provází mě skvělý duchovní rádce 
- otec Martin.

Vybrala jste si už kmotra?

V hlavě mám zatím několik jmen, ale ještě tomu nechávám čas.

Čím Vás oslovil život v naší farnosti? 

Českobrodská farnost je vlastně první, se kterou 
se seznamuji. Vnímám ji jako jednu velkou 
„akční“ příjemnou rodinu. Již několikrát jsem se 
zúčastnila některých akcí a výletů. 

Našla jste si ve farnosti nějaké známé?

Ano, seznámila jsem se zde s mnoha fajn lidmi, 
dokonce i z řad mých vrstevníků, což bylo pro 
mne milým zjištěním. Jsem velmi příjemně 
překvapena vřelým a milým přijetím do Vašeho 
společenství.

IVA ZRADIČKOVÁ
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BŮH V MÉM ŽIVOTĚ

PROSTĚ ADORACE
Úvod
Sama sebe se ptám, jaký má pro mne adorace vlastně význam? Nedá mi to  

a nejprve nahlédnu do chytrého slovníku, co ono slovo znamená. Vypadá to, že 
původ slova bude z latiny a nalézám hned dvě možná vysvětlení: 

1) z latinského „adoratio“ = klanění se - „Uctívání jediného Boha má podle 
katolické nauky na člověka osvobozující vliv, chrání jej od jiných vlivů na jeho život. 
Kdo se neklaní Bohu, začne se klanět zlu.“

2) z latinského „ad oratio” = doslovně „ústa k ústům” - „Ústa věřící symbolicky 
přikládá k ústům Ježíšovým. V duchu se s Ježíšem setkává tváří v tvář a ve chvílích 
té symbolické blízkosti je věřící naplňován láskou Ježíšovou, kterou mu předává.“

V latině se vůbec nevyznám, ale vlastně se mi obě varianty docela líbí a dávají 
mi smysl. Slovo „symbolicky“ bych sice u druhého vysvětlení asi klidně vynechala, 
ale nebudu upřednostňovat ani jednu z výše nastíněných definic a nechám je 
vypovídat pěkně pospolu.

Jarní doba covidová a krása stvoření
Mám vždy dilema, když o těchto věcech píši, že budou vyznívat vychloubačně. 

To určitě není mým záměrem, naopak jsou to niterné věci, o které se celkem těžko 
jako introvert dělím, ale nakonec mi vždy připadá škoda o nich nenapsat, když by 
třeba mohly, byť jen jediného člověka, něčím oslovit. 

Z jara na začátku covidové doby, kdy jsme měli minimum informací o novém 
viru, jsem se nejdřív opravdu bála vytáhnout paty z domu. Po prvních osměleních, 
kdy jsem se alespoň v neděli a ve svátek odvážila na faru pro Eucharistii, jsem svůj 
počáteční ostych hodila za hlavu a nakonec do Oranžové zahrady utíkala téměř 
každý večer. Bylo to neskutečně uklidňující, po celém dni doma s dětmi a všemi 
těmi děsivými zprávami z Itálie a jiných zemí, moci na sklonku dne spočinout v oáze 
klidu a míru u Krista. 

Každé takové setkání bylo jiné, někdy plné obav, proseb, jindy chval a díků, 
většinou jsem však jen takzvaně vygumovaně klečela před monstrancí a nechala 
se naplňovat všeobjímajícím klidem, který tam na mne působil skrze šustění 
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větví majestátního ořechu, dopadající paprsky slunce, krásu rozkvetlých stromů, 
klouzavý let ptáků, ladné pohyby koček, bzučení včel a brouků, či prostě jen tichou 
tmu a asi ještě i spoustu dalších vjemů, na které si teď už ani nevzpomenu. 

V tu dobu jsem si začala intenzivněji uvědomovat krásu stvoření. Že se nám 
vlastně každé ráno na východě objevuje veliká sluneční monstrance, která svými 
paprsky ukazuje na všechny ostatní dary, které nám Hospodin nabízí, a je jen na 
nás, zda jsme ochotni je kolem sebe vidět. Zda se zas jak malé děti naučíme žasnout 
nad ohromnými maličkostmi a zda to v nás probudí bezprostřední potřebu chval  
a díků k Stvořiteli? 

Nesmělost, pochyby i touha
Musím se také přiznat, že jednou jsem třeba před monstrancí řešila, který typ 

vysavače bude lepší pořídit. V tu chvíli jsem si říkala, zda to není nedůstojné, řešit 
takovou banalitu s Ježíšem, ale nemohla jsem si pomoci, v ten moment mě to 
rozhodování prostě vrtalo hlavou. Je úplně jedno, jaký lux jsem nakonec koupila, 
ale tak nějak jsem nabyla dojmu, že Kristus je rád, když za ním přicházíme, třeba  
i s maličkostmi. A tak v tomto ohledu nebuďme skromní, nemějme zbytečný ostych, 
naučme se Ho s úctou oslovovat. Myslím, že je vlastně šťastný, když s ním počítáme 
v každodenních starostech a je rád obtěžován. Vždyť On pro nás chce opravdu jen 
to nejlepší, proto přeci zemřel!

Také jsem si nejednou říkala, zda bych poznala, kdyby si ze mě pan farář udělal 
srandu a dal do monstrance místo proměněné hostie jen obyčejnou oplatku? 
Na první pohled určitě ne, ale i když jsem se tam, kleče na trávě, kolikrát vlastně 
jen tupě schovávala před okolním světem, pevně věřím, že mne svaté přijímání 
a následné krátké setrvání u Kristových nohou jistým způsobem nepozorovaně 
proměňovalo. 

Obzvláště silné pro mne byly okamžiky, kdy tam se mnou byla i moje dcerka.  
Ač teprve sedmiletá, možná chápala vzácnost té chvíle více, než já a od té doby 
začala intenzivněji hovořit o své touze chodit také ke svatému přijímání. Prostě to 
tak cítila, i když to vlastně neuměla moc vysvětlit.

Noční adorace
Nyní o posvícení jsem si odskočila na noční adoraci. Bylo to tentokrát zas úplně 

14 FČAS 10/2020



jiné. Při noční adoraci na jaře, v rámci akce K v Oranžové zahradě, navozovala 
nádherně nasvícená monstrance s červenými kamínky téměř rajský mír původního 
stvoření před prvním hříchem. Tentokrát jsem si zcela nevědomky vybrala čas, kdy 
venku byl slavnostní ohňostroj. Mne osobně tyhle věci moc nelákají, i když věřím, 
že pro diváky venku to mohla být celkem hezká podívaná. 

Ve ztemnělém kostele zněla pouze velmi hlasitá střelba a já si skutečně chvíli 
připadala, jak někde v zákopu za války. Byl to úplný opak Edenské harmonie. Spíše 
to ve mně vyvolávalo apokalyptické pocity konce světa. Myslím si, že nejsem 
nějaká velká citlivka, ale byla jsem ráda, že to netrvalo příliš dlouho. Téměř celou 
půlhodinu jsem pak byla stále roztěkaná a nemohla se na nic pořádně soustředit. 
Naštěstí žádné světské bombardování Eucharistií neotřáslo. Kristus stál pevně na 
svém místě, no možná spíše odevzdaně visel na kříži, odhodlán pro nás hříšníky 
prolít i tu poslední krůpěj své drahocenné krve.

Jak se mi většinou nechce snášet různá příkoří, ale právě díky pokoření, díky 
Ježíšovu probodenému Srdci, přichází nakonec veliké vítězství. Kéž se naučíme 
i v tomto Kristu podobat, ať neočekáváme jen samá časná dobra, ale pokorně 
přijímáme i těžkosti, které jsou potřeba k našemu zmrtvýchvstání!

Závěr
Teď jsem si vzpomněla, že úplně na počátku přísných jarních opatření jsem zcela 

náhodou prožila adoraci v Kolíně. Psala jsem o ní, myslím, už v dubnovém čísle, 
tak se nebudu opakovat. Jen mi to tak nějak zase všechno hezky zapadá. Kéž se 
dokážeme oprostit od všech model, které se nám snaží namluvit, že jsou naší spásou, 
a kéž se vždy utíkáme k jediné opravdové záchraně, kterou je Kristus. Věřte, že pan 
farář Eucharistii každému na požádání rád vystaví a i pouhá přítomnost v Ježíšově 
blízkosti nás může proměňovat.

PETRA NAJBERTOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Věřím v jednoho Boha…
Drazí bratři a sestry, v minulém čísle farního časopisu jsme 

se začali věnovat vyznání víry. Představili jsme si tři základní 
texty vyznání naší víry, historický vývoj Nicejsko-cařihradského 
vyznání a také jsme si řekli něco o samotném prvním slovu – 
věřím (věříme).

Co to znamená věřit?
Dnes bych se v úvodu tohoto článku s vámi rád zamyslel nad 

tím, co to znamená, když říkáme, že věříme, že věříme v Boha. 
Častokrát se můžeme setkat s vyjádřením, že věříme v to, co není možné dokázat. 
Tedy že tam, kde končí lidské poznání, že tam je prostor víry. Nebezpečím takto 
pojímané víry je ona úměra mezi poznáním a vírou. Tato teze totiž implicitně říká, 
že čím více bude člověk (schopen) poznávat, tím méně prostoru je pro víru. Nebo 
jinak, že víra je jen projevem toho, že člověk vše ještě nepoznal.

Víra nás křesťanů, víra v Boha, však není nedostatkem poznání, ale naopak, je 
reakcí na poznání. Katechismus katolické církve již ve svém úvodu, když hovoří 
o víře, tak ji představuje především jako odpověď na poznání, které získává 
člověk o Bohu, respektive jako odpověď na Boží zjevení. Víra tedy předpokládá 
první Boží krok, totiž vlastní sebezjevení člověku. Člověk pak vůči tomuto zjevení 
zaujímá postoj a stanovisko. Pokud se Bůh zjevuje především jako Láska, pak naše 
odpověď, naše víra, je odpovědí na tuto sebezjevující se Lásku. Není to tedy jen 
prosté vyjádření víry v Boha, kterého nikdo nikdy neviděl, ale je to vyjádření víry 
v Boha, kterého poznávám jako Lásku, jako toho, který mě miluje a já se mu snažím 
odpovídat stejným způsobem.  

Středověcí autoři se pak snažili představit „logiku“ víry. Tedy hledat různé cesty 
„důkazu“ Boží existence. Pro nás asi nejznámější je Pět cest sv. Tomáše Akvinského. 
Totiž např. dokazování Boží existence z první příčiny či prvního hybatele (vše je 
něčím hýbáno, až dojdeme k prvnímu hybateli, který není nikým hýbán, a to je 
Bůh). V tomto případě tedy není víra nedostatkem poznání a rozumu, ale naopak 
jeho specifickým užíváním.

Přečtěme si na závěr tohoto úvodu slova Katechismu katolické církve (KKC 143): 
Vírou člověk plně podřizuje Bohu svůj rozum i vůli. A celou svou bytostí dává svůj 
souhlas Bohu, který se zjevuje. Tuto odpověď člověka Bohu nazývá Písmo svaté 
„poslušnost víry“.

Členění Nicejsko-cařihradského vyznání víry
Nicejsko-cařihradské vyznání víry je rozděleno do čtyř základních částí, které 

začínají v českém překladu slovem „věřím“ (latinský text ho vynechává). Jedná se 

16 FČAS 10/2020



o části, v nichž vyjadřujeme víru v Boha Otce; v Syna; v Ducha svatého; a ve svatou 
církev a další učení církve.

Pokud se však podíváte do latinského překladu symbolu (vyznání víry), slovo 
„credo“ v něm naleznete jen jednou, a to pouze na začátku. Poté je již nahrazováno, 
či se na něj text odvolává prostou spojkou „a“. (Et).

Přesto však stojí za povšimnutí a za zmínku, že latinský text krásně vyjadřuje 
rozdílnost mezi vírou v Boha a vírou „v“ církev. První tři oddíly vyznání víry, které se 
věnují jednotlivým osobám Trojice, začínají slovy (Credo) in… (resp. Et in…), tedy 
v překladu „věřím v“. Čtvrtý oddíl věnující se církvi začíná prostým „et“. Zde, pokud 
bychom se to snažili doslovně přeložit do češtiny, chybí předložka „v“ a ve vyznání 
tak zaznívá, že věřím církev. Není to tedy víra v církev, totiž tato víra není na rovině 
víry v Boha, ale přesto i tajemství života a poslání církve je něčím, co se naší víry 
týká.
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Víra v jednoho Boha ve třech osobách 
První, co vyznáváme, je víra v jednoho Boha. Tedy přihlášení se k monoteismu. 

Židovský národ, z jehož víry čerpáme, docházel k poznání této víry dlouhou dobu. Po 
vyvolení Abrama se jeho potomstvo hlásilo k Hospodinu, avšak zkušenost z okolních 
národů, které měly své bohy, je vedla k vyznávání tak zvaného existenciálního 
monoteismu. Tedy židé původně věřili v jednoho Boha, Hospodina, který je Bohem 
svého lidu. Tento existenciální monoteismus však nepopíral existenci jiných bohů. 
My věříme v jednoho Boha, ostatní národy však mají své bohy.

Teprve v době babylónského zajetí dochází k vývoji víry židovského národa, kdy 
opouští existenciální monoteismus a směřuje k striktnímu monoteismu, tedy k víře 
v jediného Boha – my věříme v jednoho Boha, přičemž náš Bůh je ten jediný – 
bohové ostatních národů nejsou bohy.

Pokud v úvodu říkáme toto vyznání – věřím v jednoho Boha, je dobré si 
uvědomovat, že naše víra není jen vyjádřením prostého faktu existence jediného 
Boha, ale že obsahem tohoto vyznání je také onen existenciální vztah. Věřit 



v jednoho Boha znamená věřit v Boha, který je mým Bohem, který je Bohem, jenž 
si mě vyvolil, který mě má rád a o mě se stará.

My křesťané ale postupujeme ještě dál. My vyznáváme trinitární monoteismus, 
totiž víru v jediného Boha, který je ve třech osobách – tak, jak je následně vyjádřeno 
v celém vyznání víry.

Články víry, které se věnují tajemství dogmatu o Nejsvětější Trojici nalezneme 
v katechismu pod čísly 253, 254 a 255. Doporučoval bych vám si je přečíst. 
Vzpomínám si, jak jsme se museli tyto články v teologickém konviktu učit 
nazpaměť.

Zjednodušeně řečeno. Článek 253 nám představuje tajemství jednoho Boha ve 
třech osobách na základě účasti jednotlivých osob na onom božství. Není to tak, 
že by bylo jedno božství, které by se rozdělilo mezi ony tři osoby, tedy že by každá 
osoba měla třetinu jakési sumy božství. Božské osoby se nedělí o jediné božství, 
nýbrž každá z osob je úplně celý Bůh.

Článek 254 se zaměřuje především na vztahy uvnitř Trojice, přičemž jsou to právě 
tyto vztahy, které jednotlivé osoby od sebe odlišují. Otec, Syn a Duch svatý nejsou 
pouhá jména, nebo, jak byla jedna z představ, tři masky, které si na sebe bere jeden 
Bůh (chvíli jedná jako Otec, pak zase jako Syn, jindy jako Duch svatý). Jsou to osoby 
skutečně odlišné, přičemž ono odlišení vyplývá ze vztahu původu, respektive ze 
vzájemných vztahů (článek 255).

Vrátíme-li se k tomu, že naše víra je odpovědí na Boží zjevení, připojíme-
li k tomu, že Bůh zjevil o sobě všechno to, a právě to, co potřebujeme ke spáse  
a v neposlední řadě, že jsme stvořeni k Božímu obrazu, k podobě Boha, pak tajemství 
Nejsvětější Trojice není jen nějakým dogmatickým cvičením, případně prostorem 
pro procvičování představivosti a mozkových buněk, ale je tajemstvím, ve kterém 

člověk poznává také sám sebe 
a ve své víře v lásce odpovídá 
Bohu, který i tímto způsobem 
zjevuje svou lásku. Jestliže je víra 
odpovědí na Boží zjevení, pak  
i v případě víry v Nejsvětější 
Trojici není jen vyjádřením 
nějakého faktu, ale je něčím 
osobním, něčím, do čeho jsme 
skutečně vtaženi.

Zde bychom dnes naše 
úvahy opustili, abychom se 
příště zaměřili na to, že věříme 
v jednoho Boha, který je Otec 
všemohoucí.
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OHLÉDNUTÍ ZA

měsícem září
Drazí bratři a sestry, prožili jsme měsíc září. Tento měsíc je tradičně prvním 

školním měsícem, nebo také prvním měsícem nového pastoračního roku, kdy se 
rozjíždí různé farní aktivity. V letošním roce je to výjimečné, protože se nám ony 
aktivity rozjíždí po nezvykle delší době. Rád bych se tedy za tímto prvním měsícem 
ohlédl a trochu se ho pokusil ze svého pohledu zhodnotit.

Sám přiznávám, že onen „nástup“ do pravidelných aktivit je pro mě těžký (to 
jsem ale čekal). Zdá se, že se to na nás znovu valí. Proto s pokorou a porozuměním 
vnímám životy těch, kteří je se mnou sdílí. Na jedné straně chci vybízet k tomu, 
abychom stále reflektovali a rozlišovali, co je skutečně podstatné, a na druhé straně 
bych rád povzbuzoval k trpělivosti a vytrvalosti – některé věci si zase sednou…

V úvodu tohoto článku chci také zdůraznit, že se jedná o mou reflexi, která těžko 
může vystihnout pravý stav mého nitra. V něm převládá v mnoha ohledech vděčnost 
farníkům a především vděčnost Bohu za další nezapomenutelný a jedinečný měsíc 
mého života a působení v této farnosti. Takže to píši otevřeně. Třebaže zde budou 
i různé věci k zamyšlení, nebo něco možná vyzní negativně, záměrem článku je 
především vyjádřit vděčnost a případně vést k dalším úvahám.

Po celý měsíc se konala v prostorách 
ochozu kostela výstava k sv. Václavovi. 
V první řadě chci poděkovat všem, 
kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na 
její přípravě. Jsem doslova fascinován 
kreativitou jednotlivých lidí, jejich 
ochotou investovat svůj vlastní čas a své 
nápady na toto dílo. Skutečně obdivuji 
ono nasazení, které není zaměstnáním, 
které není plněním nějakých povinností, 
ale je projevem touhy preevangelizovat 
děti našich škol. Opravdu všem mockrát 
děkuji! V důsledku současného stavu 
byl o výstavu ze strany jednotlivých tříd 
skoro nulový zájem (dorazila pouze jedna 
třída). Výstava se ale v říjnu přesune do 
poříčanské školy, kde ji navštíví většina 
zdejších žáků. Zde bude také k dispozici 
veřejnosti. Připomeňme také, že výstava 
byla otevřena o posvícení. A alespoň 
můj dojem byl, že na ni přišlo více lidí, 
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než na jiné dosud uspořádané výstavy (kromě výstavy Betlémů). 
Na začátku září jsme první školní den vyrazili na výlet do Prahy. Zaskočil mne 

velmi malým zájmem o tento výlet (oproti předchozím rokům). I když jsem vždy 
byl pro nepřílišnou organizaci různých výletu dětí (do bazénu, apod.), poprosím 
od příště rodiče, aby děti na akce dopředu přihlašovali a podle počtu účastníků 
se rozhodneme, jestli se výlet uskuteční, či nikoli. V tomto případě jsem např. 
domlouval kněze z Říčan, který se nám věnoval a mně pak byla hanba, že jsem mu 
bral tolik času pro tak malou skupinku.

Dále jsme v měsíci září prožili 
některé výjimečné události. 
Druhý víkend v září to byla akce 
u zříceniny kaple u Bříství. Zde 
hlavní tíha přípravy ležela na 
hasičích, především ze Starého 
Vestce. I tak děkuji všem, kteří se 
zapojili do přípravy pokrmů a těm, 
kteří dorazili buď v páteční večer, 
nebo pak především na sobotní 
bohoslužbu. I zde se však zabývám 
otázkou, jak dál. Má idea byla, že 
by se jednalo o víkendovou farní 
akci (přespávání dětí, apod.). To 
se ale zatím nedaří. 

Třetí víkend jsme oslavili 
posvěcení našeho farního 

kostela. Slova jsou málo na vyjádření vděčnosti. Vážím si všech, kteří věnují 
svůj vlastní čas k přípravě takové slavnosti. Hudebníkům, těm, kdo zdobí  
a uklízí kostel, všem těm, kdo hlídali kostel a jeho ochoz, všem těm, kdo připravovali 
pohoštění… Chci zdůraznit, že to opravdu nepovažuji za samozřejmost, a zároveň 
vyjádřit radost z toho, že pro mnohé farníky ono zapojení se do organizace 
samozřejmostí je. Již jsem to říkal na závěr mše svaté. Kritérií, které ukazují živost 
farnosti, může být mnoho. Mnohdy se hovoří o počtu věřících na nedělní bohoslužbě. 
S tím se příliš neztotožňuji. Jako jedno z kritérií „živosti“ farnosti bych např. viděl 
počet duchovním povolání ve farnosti. Nebo právě aktivní zapojení farníků. Mám 
velikou radost z toho, že se procento aktivních členů farnosti neustále zvyšuje. 

Náboženství a společenství
A na závěr bych se zmínil o začátku náboženství a jednotlivých společenstvích. 

Víte, že o tom hovořím opakovaně, ale přesto si myslím, že i v tomto článku je 
vhodné se ohlédnout.
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Často mluvím o třech pilířích 
života křesťana – svátostný život, 
vzdělávání se ve víře, a život ve 
společenství. A zvu k tomu, aby 
každý (nejen dítě, ale i dospělý) 
všechny tyto tři nohy svého 
křesťanského života používal  
a rozvíjel.

Co se týká dětí, na náboženství 
v současné době chodí cca 
30 dětí. Jak jsem již zmiňoval, 
potenciál farnosti je až 60 dětí. 
Ano, počítám tam i děti, které 
jezdí třeba do Prahy, takže na 
náboženství v daný termín 
nemohou. Ale přesto bych rodiče chtěl pozvat k tomu, aby zvážili, zda dělají vše 
pro to, aby jejich děti chodily na náboženství, účastnily se věkově odpovídajícího 
společenství a žily svátostným či liturgickým životem.

Víte, že hovořím častokrát o křesťanské iniciaci. Ta v současné praxi mnohdy 
začíná udělením křtu a vrcholí přijetím svátosti biřmování (svátostná iniciace), 
respektive přijetím služebné svátosti (služebné kněžství, manželství, případně 
vstoupením do řádu), nebo dokonce skončením pozemského života (iniciace do 
plnosti života s Bohem).

Obracím se tedy zvláště na rodiče. Ve chvíli, kdy přinesli své dítě ke křtu, tak 
započali tuto iniciaci, která probíhá trvale (nikoli nárazově, pár měsíců před další 



svátostí) a svobodně vyjádřili před společenstvím věřících Bohu slib, že chtějí své 
dítě vychovávat ve víře. Náboženská výchova (v naší farnosti podobně jako v mnoha 
jiných již od předškolního věku), společenství…, to jsou základní pilíře, které by měly 
být v životě dítěte přítomné. Můžeme se ptát, jak je bez nich onen slib naplňován? 
Se vší vážností tedy říkám, že by neměly dostávat přednost jiné kroužky, nebo se 
hledat, mnohdy zástupné důvody, proč se dítě náboženství, či PDO, či společenství 
nemůže účastnit.

Děkuji všem, kteří děti na náboženství 
a na PDO posílají. Děkuji i všem těm, kteří 
s organizací PDO a společenství mládeže 
pomáhají. Chci všechny povzbudit  
a poděkovat jim a pozvat nás všechny, 
abychom si uvědomovali, jak moc touto 
investicí pro naše děti a pro jejich víru 
děláme.

Jak jsem již několikrát vyjádřil, rád bych 
s rodinami spolupracoval (nikoli se s nimi 
o výchově ve víře přetahoval). Proto budu 
rád, když budeme v kontaktu, když budu 
zván do rodin (klidně jednou měsíčně) 
a když budeme spolu hledat, jak dětem 
předávat a zprostředkovávat živou žitou 
víru.

Na závěr tohoto ohlédnutí ještě jednou 
mockrát děkuji všem těm, kteří mi 
pomáhají, nebo různými způsoby slouží 
ve farnosti. Nás všechny, mnou počínaje, 
zároveň zvu k tomu, abychom neztráceli 
naději a odvahu k dalším krokům na naší 
cestě za Pánem. K tomu nám žehnám

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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SOUTĚŽ
Milý čtenáři,
Máme pro Tebe malé překvapení - soutěž o odměnu. K tomu, abys uspěl, 
stačí napsat na mailovou adresu Fčasu (farnicas@gmail.com) počet ptačích 
jedinců zobrazených v tomto čísle. Výhercem se staneš, pokud odpovíš jako 
první. Odměnou Ti budou domácí vejce, jejichž počet bude odpovídat počtu 
nalezených opeřenců. Těšíme se na Tvé odpovědi.

REDAKCE ČASOPISU FČAS
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JEN CHLEBEM
V září jsme v Českém Brodě oslavili vzpomínkovou slavnost na posvěcení našeho 

farního kostela. Víte, že se dříve ve městech s více kostely posvícení slavilo vícekrát? 
Proto například v Praze byla snaha stanovit posvícení na jeden den, a to na sv. 
Václava. Brzy však tato snaha vzala za své…  Posvícení se oficiálně konala vždy ve 
výroční den posvěcení kostela, a to až do doby císaře Josefa II. Císař chtěl počet 
posvícení v říši radikálně omezit, a tak ustanovil jediné oficiální společné posvícení 
v celé monarchii na první neděli po svátku sv. Havla, tedy na neděli po 16. říjnu 
(tzv. císařské posvícení). Na venkově se díky tomu od té doby slavila posvícení dvě. 
A protože jednou z dobrot, kterou jsme mohli ochutnat na posvícení v Oranžové 
zahradě byla výborná dýňová polévka, přinášíme vám na ni recept: 

Svatováclavská dýňová polévka
Suroviny:
750 g dýně hokkaido 
(neloupaná, zbavená semen, 
nakrájená na kostičky)
2 brambory 
(oloupané, nakrájené 
na kostičky)
1 cibule
2 stroužky česneku
olej 
1 kostka masoxu
100 ml smetany 30 %
malá lžička mletého muškátového oříšku
malá lžička mletého zázvoru
1 lžíce šťávy z citronu
sůl
pepř
Postup:
V hrnci na oleji necháme zesklovatět jemně nakrájenou cibuli. Přidáme na 

kostičky nakrájené brambory a dýni a lehce opečeme. Zalijeme asi 1,5 l vody, 
přidáme masox, osolíme. Vaříme pod pokličkou přibližně 20 minut. Celou směs do 
hladka rozmixujeme, přidáme smetanu, prolisovaný česnek, dochutíme pepřem, 
solí, citronem, zázvorem a oříškem. Je-li polévka příliš hustá, můžeme ji naředit 
vodou nebo smetanou. Polévka má lehce oranžovou barvu a je velmi zdravá. 

PS: Věděli jste, že se dříve v českých farnostech před svátkem svatého Václava, 
hlavního patrona Čech, držel jednodenní půst? 

JANA STRNADOVÁ
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ

Svatý růženec

Drazí přátelé, když píšu tyto řádky, je ještě měsíc září.  
A v tomto měsíci jsme měli hned dva svátky týkající se Panny 
Marie. První byl 12. 9., a to Jméno Panny Marie a druhý,  
15. 9. Panny Marie Bolestné. Nyní máme před sebou měsíc 
říjen a ten bývá zasvěcen Panně Marii Růžencové, zejména  
7. října, v den památky. Napadlo mě, že bych o svatém růženci 
trochu porozjímal… Modlitba růžence má svůj kořen v modlitbě 
žalmů, které se modlili již první křesťané.  Středověká zbožnost 
Západu později vytvořila modlitbu růžence, která lidu 
nahrazovala modlitbu hodin. Růženec je rozjímání o dvaceti 
zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívala také jeho 
matka. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným 
světlem vzkříšení. Někoho může napadnout, že tato modlitba 
je jen pro stařenky nebo sentimentální ženy, ne pro muže. 
Nenechme se mýlit! Jen vzpomeňme, jak svatý Jan Pavel II. 
neustále nosil s sebou růženec a kdy jen mohl, se jej modlil.  
A nejen on  - je takřka nemožné vyjmenovat celý zástup světců, 
kteří v modlitbě růžence nalezli skutečnou cestu ke svatosti. 
Zvláštním charismatem opravdového apoštola růžence byl 
obdařen blahoslavený Bartolo Longo. Ve svém srdci zaslechl 
hlas: „Kdo rozšiřuje modlitbu růžence, je spasen“. Je to opravdu 
mocná zbraň. Právě touto “nepatrnou zbraní“ byla ve velké 
námořní bitvě u Lepanta dne 7. 10. 1571 poražena Osmanská 
říše spojenci Svaté ligy. Papež Pius V., který Svatou  ligu  
i přes nesmírné obtíže vytvořil, obětoval svému dílu obrovské 
množství diplomatického úsilí, ale též obrovské množství 
modliteb, především růžence. A věřící se na jeho výzvu modlili 
s ním. Po bitvě pak vyhlásili svátek Panny Marie Vítězné, který se 
slaví dodnes, ale je přejmenován, jak je uvedeno výše. Jednou 
z námitek proti růženci může být tvrzení, že je to „omílání 
stále stejné modlitby“, což unavuje a člověk přitom myslí na 
jiné věci. I když se občas v mysli odchýlíme, zůstáváme nadále 



v proudu, v dechu lásky. Je to povznesení našeho srdce k Bohu, který ví lépe 
než my, co potřebujeme. Představuji si mladého hocha, který s kytarou, v letní 
večer, zpívá pod okny své milované dívce. Je pozdě a ona už spí… On to neví  
a zpívá, jak nejlépe umí a jeho nedokonalé  tóny se vznášejí do výšky… Tak je to 
mnohdy i s námi. I když naše modlitba není dokonalá, je přednášena Nebeskou 
Matkou před Našeho Otce. Snaha se vždy cení… Kristus nás vyzývá, abychom se 
s prosbami o vyslyšení k Bohu obraceli s vytrvalostí a důvěrou: „Proste a bude 
vám dáno“ – růženec je i modlitbou prosebnou. O modlitbě růžence se může říci, 
že je to vysoká škola duchovního života a apoštolátu. Nastává pomalu podzim, 
dny se zkracují, večery bývají delší. To mi připomíná moje dětství, když jsme se 
jako rodina scházeli alespoň jeden den v týdnu ke společné modlitbě růžence, 
především v sobotu a o svátcích. Modlitbu vedl tatínek, snažil jsem se po celou 
dobu klečet na kolenou na zemi. Modlitba mi připadala velmi dlouhá, zvláště, 
když se přidávala loretánská litanie. Á propos, víte, že papež František  nedávno  
přidal tři nové prosby? -  Matko milosrdenství, Matko naděje, Útočiště migrantů. 
Někdy jsem chtěl tatínka vystřídat a modlit  se některé  z tajemství. Skoro vždy 
jsem to popletl.  Líbí se mi také myšlenky jednoho světce, který napsal: “Stále 
odkládáte růženec na později a nakonec se ho nepomodlíte vůbec, protože 
usínáte. Pokud to jinak nejde, modlete se ho i na ulici, aniž by si toho někdo 
všiml. Navíc vám to pomůže být v Boží přítomnosti.“ Dnes mi modlitba růžence 
dlouhá nepřipadá a mám ji velmi rád. Rodina, která se modlí společně, také 
pohromadě drží. To vím z vlastní zkušenosti.
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PRO DĚTI

Milé děti,
jistě nebude pro nikoho z vás překvapením, když se ještě i tentokrát dotkneme 

postavy svatého Václava. Ti z vás, kteří byli na výstavě „Po stopách svatého Václava“, 
by mohli poučit mne, ale tentokrát půjde o něco trochu jiného. Během výstavy, na 
které bylo i pár obrazů, se objevil tajuplný host a s jedním obrazem provedl ještě 
tajuplnější kousky! Věřím, že vy jste hlavičky otevřené a ony „kousky“ odhalíte.

Koukněte se, prosím, na oba obrázky a najděte celkem 7 rozdílů (to jsou ony 
lumpárny, kterých se tajuplný host dopustil, a tím pozměnil celý obraz). 

Děkuji za vaši pomoc!
MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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LUŠTĚNÍ

V pondělí 28. září jsme jako každý rok oslavili svátek sv. Václava. Někteří z vás 
se možná vydali na již tradiční noční pouť do Staré Boleslavi, jiní se snad alespoň 
dozvěděli něco nového na výstavě v ochozu kostela, která byla právě tomuto světci 
věnována.

Víte, kdo byl však úplně první český svatý? Byla to (VIZ TAJENKA), babička již 
zmiňovaného knížete Václava, která měla na jeho výchovu značný vliv. Podle 
legendy přijala se svým manželem Bořivojem I. křest přímo z rukou slovanského 
věrozvěsta, arcibiskupa Metoděje. Přijetí křesťanství bylo jistě důležitou událostí 
a umožnilo Přemyslovcům v 9. století získat politickou převahu a nadvládu nad 
ostatními kmenovými knížaty v Čechách.

V minulém čísle jsme se u křížovky pěkně rozezpívali a i tentokrát mne napadá 
jedna skladba k tématu, jmenuje se Babička, od Pavla Helana. Znáte ji? Pokud ne, 
zkuste si ji vyhledat, myslím, že stojí za to. A klidně si s prarodiči zazpívejte i další 
písničky, věřím, že jim to udělá radost. Mít totiž hodnou babičku či dědečka je jistě 
veliké štěstí, tak si ho važme, dokud tento poklad máme.
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3. šachová figurka 
ženského rodu

4. první člověk

5. „x“

6. obal na psací 
potřeby

7. dopravní prostředek



DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY FARNOSTI ČESKÝ BROD
Milí farníci,
nabízíme vám možnost pořídit si dárkové předměty s logem naší farnosti. 

Prohlédnout si je můžete v zadní části kostele, kde jsou vystavené na poličce. 
Zároveň je zde pokladnička na dobrovolný příspěvek, z něhož bychom rádi hradili 
nejen náklady na pořízení těchto předmětů, ale i výdaje spojené s vybavením naší 
nové farní kaple. V současné době můžete vybírat z těchto dárkových předmětů: 
VÍNO (BÍLÉ, ČERVENÉ), SEKT, MEDOVINA, LÁTKOVÁ TAŠKA, ČOKOLÁDA VELKÁ, 
SADA ČOKOLÁD 4 KS, OTVÍRÁK (magnet), VONNÁ KARTA

Pokud některé z dárků v kostele nenaleznete, rádi je pro vás objednáme. Mailujte 
na: charita.ceskybrod@gmail.com, volejte: 603 906 957 nebo oslovte pana faráře.


