
Drazí farníci, v tomto čísle farního časopisu si budete moci přečíst kroniku 
farnosti, tedy ohlédnout se za tím, co se ve farnosti v loňském roce stalo. Třebaže 
by se mohlo zdát, že koronavirus a celá situace kolem něj zastavila náš život, toto 
ohlédnutí nám ukazuje, že jsme toho možná prožili ještě víc, než obvykle. Často 
jiným způsobem, ale přesto. Toto ohlédnutí považuji za důležité, protože nám 
ukazuje, že jsme danou situaci nepřežívali, ale prožívali. Tedy že jsme s darem 
od Boha, s časem a naším životem, nakládali jako správní hospodáři – užívali ho  
a zhodnocovali…

V kronice jsou připomínány události – fakta. Chybí tam ale asi to nejpodstatnější. 
Dynamika lidského života, jeho směřování k nebeskému království a vzájemné 
vztahy. Proto bych se tomu chtěl v krátkosti věnovat v tuto chvíli.

Při různých příležitostech se ve své kněžské službě snažím ohlížet a sledovat 
především to, kam jsme se jako jednotlivci i společenství posunuli. Zda jsme stále 
na cestě. A sledovat to, s kým na oné cestě jsem.

S velkým nadšením a vděčností si častokrát uvědomuji, že na oné cestě jsem 
s mnoha lidmi a že mohu horko a tíhu dne sdílet s tolika ochotnými lidmi, kteří 
mi pomáhají. S velkou vděčností nejen v závěru roku zpívám Bohu chvalozpěv 
vděčnosti za všechny ty dobrodince, kteří mi pomáhají.

Úlohou kněze je také spravování majetku farnosti. V letošním roce jsme se pustili 
do různých oprav. A farnost v této oblasti také ekonomicky poznamenal koronavirus 
– výpadek nedělních sbírek a nižší dary. Stále jsem si ale opakoval, že se ještě  
v mnohem větší míře v této době projevila štědrost farníků v jiné oblasti – brigády  
a mnohá jiná pomoc. Chci opravdu vyjádřit ohromný úžas a vděčnost za vaši 
štědrost – kdy dáváte svůj čas, svou energii, nápady… A uvědomuji si, že toto je víc, 
než finanční příspěvek, protože se mnohdy nejedná „jen“ o otevření peněženky, 
ale o otevření srdce.

Někteří se možná domnívají, že vidím jen ty, kteří toho ve farnosti dělají mnoho. 
Že lidi poměřuji a vážím si jen těch, kteří toho udělají nejvíc. S čistým svědomím 
říkám, že se snažím tento pohled nemít. Protože každý se může zapojit jinak. Když 
kladu někomu otázku, zda s něčím pomůže, skutečně očekávám, že správnou 
odpovědí je nejen ano, ale také ne. Ne, ve kterém člověk vyjadřuje, že objektivně 
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toto nezvládne, že po rozlišování poznává, že k tomu nemá dary… Mám radost, 
když mi lidé na různé nabídky odpoví ne – a nemají z toho výčitky. Ano, vadí mi, 
když člověk odmítá pomoci, protože prostě pomáhat nechce – farnost je zde pro 
něho pouze proto, aby uspokojila jeho potřeby. Ale nevadí mi, když někdo, kdo se 
jinde aktivně zapojí, upřímně říká, že toto není pro něj.

Občas si dělám takový seznam lidí, kteří se zapojují aktivně do života a poslání 
farnosti. A dělám si ho proto, abych viděl, že to nejsou jednotlivci, pár aktivních, ale 
že se zapojuje překvapivě mnoho lidí. Naším nebezpečím totiž je, že to nevidíme.

Rád bych jednou či dvakrát do roka udělal něco, čím svou vděčnost dostatečně 
vyjádřím. Zatím jsem ale nenašel způsob, jak. Mám aktivní farníky pozvat na večeři? 
Mám pro ně udělat koncert?... Když vás napadne, jak bych mohl poděkovat, budu 
rád za váš nápad.

V tuto chvíli využiji klávesnice počítače a farního časopisu. Chci vám všem, 
lidem služby, opravdu moc poděkovat. Za to, že žijete také pro farnost. Za to, že mi 
pomáháte s mou službou. Děkuji za vaši blízkost, přátelství…

Děkuji všem, kdo pravidelně uklízejí v kostele. Děkuji všem, kdo se podílejí na 
liturgii v naší farnosti (varhaníci, hudebníci, ministranti, kostelníci…). Děkuji všem, 
kdo se starají o kostely naší farnosti. Děkuji všem, kdo se ve farnosti společně 
schází, modlí, kdo se zamýšlí nad tím, co můžeme společně dělat.

Děkuji těm, kdo se podíleli na letošních opravách ve farnosti – všem brigádníkům 
na zahradě, na faře, v galerii kostela… Děkuji všem, kdo se podílejí na přípravě 
výstav. Všem, kdo přispívají do farního časopisu i všem, kdo se podílejí na jeho 
tvorbě.

Děkuji všem tříkrálovým koledníkům, těm, kdo koledu připravují, kdo vymýšlejí 
další program.

Děkuji všem, komu nejsou lhostejná společenství v naší farnosti – PDO, 
společenství mládeže, a kteří svou troškou pomáhají. Děkuji těm, kteří dělají farní 
tábor.  

Děkuji všem, kteří rozvíjejí svůj duchovní život, kteří mi vydávají svědectví víry. 
A především děkuji všem, kdo ve farnosti nereagují na podněty hledáním důvodů, 

proč to nedělat (zvláště pak v této době vládních opatření), ale kteří si v první řadě 
kladou otázky, jak je možné to udělat, jak je odpovídající, abych se do toho zapojil 
sám.

Co to znamená? Ve farnosti není aktivních pár lidí (10, 15…). Ve farnosti je 
aktivních mnoho lidí! Na otázku, zda dostatečně, či málo, to už musí posoudit 
každý z farníků. Protože na to není univerzální odpověď. Na to je odpověď v jejich 
životech, jejich životních okolnostech a v jejich touze po životě s Bohem a jeho 
církví.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 V NAŠÍ FARNOSTI

Drazí farníci,

do průběhu tříkrálové sbírky 2021 
zásadně zasáhla pandemie nemoci covid-19  
a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem 
ke zhoršení situace a celostátnímu 
zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity 
Česká republika, že po dobu trvání pátého 
stupně PES koledníci nevyjdou. V naší 
farnosti jsme rozhodli, že na běžnou koledu 
po jednotlivých domácnostech koledníci 
letos nevyjdou ani v případě zlepšení 
epidemiologické situace.

KOLEDA ZRUŠENA NENÍ! 
PŘESOUVÁ SE HLAVNĚ DO ONLINE PROSTŘEDÍ.

Dále je naší snahou, aby ideálně v každé obci naší farnosti, měli lidé možnost 
(nejméně jednou) přijít na vybrané místo, kde bude možno přispět hotovostně 
do kasičky, ale také si vzít požehnanou křídu k popsání dveří či samolepku  
s požehnáním.

Prosíme VÁS tedy o pomoc s propagací letošního způsobu koledování. Půjde 
nejen o zajištění stanoviště (kostel, náves, kaple…) v konkrétních obcích (v čase 
dle vašich možností), ale i o roznos letáků do poštovních schránek domácností, 
mailové, facebookové či jiné šíření.

Prosím hlaste se nám, kdo můžete jakkoliv pomoci (nejen ve své obci). V letošním 
roce bude celá sbírka záviset převážně na předávání informací mezi lidmi.

Pomoci letos může každá maličkost – přeposlání mailů s informacemi všem 
známým, hodinová procházka, při které roznesete informační letáky po některé 
z obcí českobrodské farnosti, hodina či dvě na některém stanovišti s kasičkou či 
modlitba za zdar letošní sbírky a dostatek zdravých odhodlaných dobrovolníků. 

Bohužel velké množství pravidelných každoročních spolupracovníků 
českobrodské tříkrálové sbírky je v současné době nemocných či v karanténě – 
POMOZTE TEDY LETOS PRÁVĚ VY.

Moc vám všem děkuji.
Patricie Červená
PS: hlásit se s nabídkou pomoci či získávat informace můžete u pana faráře nebo  

u mne (603 906 957, patriciece@seznam.cz)
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OFICIÁLNÍ TŘÍKRÁLOVÁ ZDRAVICE NAŠÍ FARNOSTI

Drazí přátelé,
začátek roku je již tradičně spojen v naší zemi s konáním Tříkrálové sbírky. Tak jako 

mnoho věcí v současné době, i tato sbírka bude poznamenaná současnou situací.
Zvažovali jsme, jak se ke konání sbírky v této nelehké a nepředvídatelné době 

postavit. Už jsme si tak trochu zvykli na to, že ani týden předem nejsme schopni 
předvídat, jaká opatření budou právě v dané době v platnosti. Rovněž je obtížné 
pracovat s počtem dobrovolníků (kdo bude v karanténě, a pod…), s obavami  
z nákazy a s tím souvisejícími důsledky.

Proto jsme se rozhodli, že v letošním roce nebudeme obcházet jednotlivé 
domácnosti s tříkrálovou koledou, ale že v každé obci dáme prostor, aby lidé přišli 
na určené místo za Tříkrálovými koledníky. Zde budou moci nejen přispět do sbírky, 
ale také si vyzvednout požehnanou křídu, aby si sami na dveře svých domácností 
napsali tříkrálové požehnání K + M + B + 2021 (z latinského Kristus ať žehná tomuto 
domu), nebo si tam toto požehnání nalepili.

Do sbírky bude možné přispět dvojím způsobem.
● Na webu www.trikralovasbirka.cz bude od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 
zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nebližší 
charitu / farnost, které chce přispět (v našem případě 282 01 – Český Brod). 
Peníze pak budou spočítány 30. 4. 2021 a rozděleny právě podle PSČ. 
● přijít v určený čas za koledníky/fyzickou kasičkou ve Vaší obci (jednotlivé 
termíny v prvním lednovém týdnu zveřejněny na stránkách farnosti  
a v jednotlivých obcích). 

Část výtěžku sbírky jde na zahraniční akce, část na činnost pražské arcidiecéze. 
Převážná část (65 %) ale zůstává v místě, kde se koledovalo. V naší farnosti 
jsme se i v letošním roce rozhodli, že budeme pokračovat v podpoře Domácího 
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Hospicu Nablízku (8/10 částky připadající farnosti), Charity Mukařov (1/10 částky)  
a konkrétní rodiny (1/10 částky – rodina bude vybrána ve spolupráci s LECCOS, 
z.s.).

Bližší informace o celonárodní sbírce jsou uvedeny na webových stránkách www.
trikralovasbirka.cz. A aktuální informace ke sbírce v naší farnosti na stránkách 
farnosti – www.farnostbrod.cz

V loňském roce jsme také v rámci Tříkrálové sbírky připravili doprovodný program. 
Ten v letošním roce, z již výše uvedených důvodů, nepřipravujeme. Přesto Vám 
chceme alespoň tímto způsobem poděkovat za Vaši štědrost.

Drazí přátelé, rád bych vás také ujistil, že jsem pro vás k dispozici, a že když budete 
potřebovat pomoci, můžete se na mě bez obav obrátit. 

Náměstí Husovo 78, Český Brod
+420 722 788 207, 
farnostbrod@seznam.cz. 

Informace o akcích v naší farnosti můžete nalézt mimo jiné na stránkách farnosti: 
www.farnostbrod.cz.

Těším se, že se v tomto roce najdou příležitosti ke vzájemnému setkání.

Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým do nového roku vše dobré a Boží 
požehnání

R. D. Martin Sklenář
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OKÉNKO SVĚTCŮ

PANNA MARIA GUADALUPSKÁ
Dne 12. prosince jsme si připomněli nezávaznou 

památku Panny Marie Guadalupské. Tato památka 
obrací naši pozornost ke znamením daným Pannou 
Marií v Mexiku, kde svým zjevením podpořila 
misijní činnost a mnoho lidí přivedla od pohanství 
ke Kristu. P. Maria se zjevila Juanovi Diegovi poprvé  
9. prosince, kdy s jeho památkou je připomínána první 
část historie. O tři dny později, 12. 12. 1531, předala 
vizionáři znamení pro biskupa, které s odhalením další 
úžasné skutečnosti se stalo znamením pro celý svět. 

Vše začalo prosincového rána roku 1531, kdy šel 
brzy ráno 57letý indián Juan Diego ze své osady 
na mši. Když došel k úpatí kopce Tepeyac, zaslechl 
přenádherný zpěv. Poté, co ustal, slyšel, že na něj 
někdo volá. Vyšel tedy až na samý vrchol kopce. Tam 
stála vznešená paní tmavé pleti, představila se jako 
Matka Boží a žádala ho, aby vyřídil biskupovi, že má na 
tomto místě postavit kostel a zasvětit jí ho. Hovořila  
k němu aztéckým jazykem.

Biskup ale historce nevěřil. Juan měl pak vidění, že na místě, kde došlo ke zjevení, 
natrhal růže. Ačkoliv byl prosinec a mrzlo, našel jich tam spoustu, posbíral do svého 
pláště, jež se nazývá tilma a ještě kvetoucí přinesl skeptickému biskupovi. Když je chtěl 
Juan ze svého pláště před užaslými zraky vysypat, vytvořily na vnitřní straně pláště 
obraz Panny Marie. 

 Historické zprávy připomínají, že před příchodem Španělů v r. 1519, bylo v Mexiku  
s 8 miliony obyvatel každoročně pohanskému božstvu obětováno asi 20 000 osob, mezi 
nimiž byli zajatí nepřátelé i děti. Někteří dobyvatelé přicházeli s úmyslem se obohatit, 
jiní vymýtit zlo modloslužby. To se začalo dařit až františkánům. Roku 1524 jich přišlo 
12, o dva roky později dorazili dominikáni a větší úspěchy byly zaznamenány po nástupu 
biskupa Jana de Zamarraga s přáním, aby na návrší zvaném Tepeyac byl postaven 
chrám. U jeho památky jsou uvedeny související události, včetně uzdravení Diegova 
strýce. Ten byl poslán za biskupem, aby mu řekl o svém zázračném uzdravení a oznámil, 
že mají vznešený obraz na synovcově tilmě nazývat Pannou Marií Guadalupskou.  
V domorodém jazyce „de Guatlashupe“ znamená „zašlapaný kamenný had“. 
Guadalupská je tedy označení pro přemožitelku pohanského boha Quetzalcoatla, 
uctívaného Aztéky v podobě opeřeného hada. 

Rovněž zobrazení měsíce byl symbol Quetzalcoatla a pro Indiány, libující si  
v symbolice, vyjadřoval srpek pod Madoninýma nohama jeho zánik. Panna Maria se zde 
ukazuje obklopena slunečními paprsky se sluncem za zády, a tak se říká, že je mocnější 
než tehdy uctívaný bůh slunce. 

Mariin svrchní oděv zeleno-modrou barvou upozorňuje na její vznešenost, neboť
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jde o barvu vyhrazenou královským potomkům. Ozdobený 48 zlatými hvězdami 
vyjadřuje, že nositelka je mocnější než mnoho hvězd, kterým byla přisuzována božská 
moc. Její růžová tunika má významný vzor, který je pro Aztéky znamením ráje, do 
kterého Maria ukazuje pravou cestu. 

Význam obrazu Panny Marie přesahuje místo i dobu. 

Vědecké zkoumání obrazu postupně přineslo tato zjištění:
Obraz na látce utkané z rostlin agáve, která není preparovaná a při pečlivém zacházení 

nevydrží déle než 20 let, nevysvětlitelným způsobem udržuje tilmu stále v dobrém 
stavu. Stále nejeví známky rozkladu vláken. 

Teplota plátna odpovídá lidskému tělu, pod opaskem znázorňujícím Mariino 
těhotenství jsou fonendoskopem zřetelně slyšitelné údery srdce dítěte.

Zhotovení perfektní kopie je nemožné – prohlásil v r. 1750 malíř Miguel Cabrerou  
s dalšími umělci při prvním odborném zkoumání obrazu. 

Je odolný i kyselině dusičité – ukázalo se při neopatrném čištění zlatého a stříbrného 
rámu v r. 1791, kdy se za tímto účelem používaná kyselina rozlila po obraze a zanechala 
po sobě stopu jako by šlo jen o vodu.

Obraz na vláknech nenese stopy žádné živočišné ani rostlinné, či minerální barvy 
(syntetické vylučuje – byly vynalezeny až 300 let po vzniku obrazu). Zjištění uvedl  
v r. 1936 nositel Nobelovy ceny za chemii prof. Richard Kuhn z Univerzity  
v Heidelbergu.

Obraz nemůže být malbou – absenci tahu štětce potvrdil v r. 1946 mikroskopický 
výzkum, ke stejnému výsledku r. 1954 dospěl i prof. Fr. Camps Ribera. 

V roce 1986 vědci elektronovým mikroskopem pomocí počítače na zorničce oka 
Madony objevili scénu v domě biskupa při Diegově rozevření pláště. Vytvoření takové 
miniatury na zorničce je zcela nemožné. Jsou zde dnes rozeznatelné obrazy tří osob  
a jedné rodiny. Dále je zde indiánská matka nesoucí na zádech miminko a proti ní 
manžel s indiánským chlapečkem. Oční 
lékař dr. Rafael T. Lavolgnet potvrdil shodu 
optického obrazu s tím, co se vytváří  
v normálním oku. 

Výjev byl zkoumán při „digitalizaci“ obrazu 
a jeho rozdělení na maličké plochy při 
2000násobném zvětšení. Je zde potvrzena 
přítomnost Panny Marie, která se rozhodla 
zanechat autentický obraz sebe samé, jak 
výjev pozorovala, jako viditelné a trvalé 
znamení své přítomnosti. 

Přehled dalších spojitostí spojených se zázračným obrazem:
26. 12. 1531 – obraz byl v oslavném procesí přenesen ze soukromé kaple biskupa do 
první malé kaple na Tepeyac. Je zároveň uváděno vzkříšení Mexičana, který zemřel po 
probodnutí kopím. 
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1533 – došlo na Tepeyacu k postavení větší kaple, do níž byl obraz přenesen.
1539 – vlivem událostí na Tepeyacu 8 milionů Aztéků přijalo víru a evangelizace 
budoucího Mexico City vrcholí.
1544 – pouť dětí na Tepeyac přinesla konec morové epidemie, které podlehlo 12 000 
lidí.
1545 – profesor Don Antonio Valeriano sepsal kroniku zjevení.
1556 – druhým mexickým biskupem je postavena na Tepeyacu třetí kaple, do níž byl 
obraz přemístěn.
1557 – byla mexickým arcibiskupem potvrzena pravost zjevení.
1570 – arcibiskup poslal králi Filipovi II. kopii zázračného obrazu, která 7. 10. 1571  
v bitvě u Lepanta měla podíl na vítězství nad Turky, kteří chtěli vyhladit křesťanství.
1629 – 1634 byl obraz kvůli velké povodni uctíván v katedrále v Mexiku.
1709 – posvěcení dalšího chrámu „Naší milé paní Guadalupské“ na Tepeyacu.
1737 – 27. 4. byla P. Maria prohlášena za patronku země a den 12. 12. se stal církevním 
o občanským svátkem v zemi. 
1910 – 24. 8. byla P. Maria prohlášena papežem Piem X. za patronku celé Latinské 
Ameriky.
1921 – 14. 11. byla ve váze před zázračným obrazem odpálena bomba, neprasklo ani 
tenké ochranné sklo obrazu, ač došlo ke zničení železného kříže před ním. 
1976 – byl obraz přenesen ze staré baziliky do moderní svatyně v její blízkosti.
1979 – Jan Pavel II. navštívil jako první papež poutní baziliku P. Marie Guadalupské.
2002 – papež Jan Pavel II. rozšířil slavení památky na celou církev. Celému světu tak 
připomíná trvalý zázrak, který je znamením Boha a posiluje víru slabých. 

 Papež František při návštěvě Mexika v roce 2016 řekl, že jeho nejhlubší touhou je 
chvíli zůstat před obrazem Panny Marie Guadalupské. Také se svěřil, že když cítí obavy 
nebo úzkosti, obrací se právě k Ní. Před obrazem strávil o samotě 20 minut.  Papež 
podotkl, že domorodý indián několikrát Panně Marii opakoval, že není způsobilý pro 
tento úkol, neboť byl nevzdělaný. Matka Boží mu však pokaždé potvrdila, že právě on 
bude jejím poslem. Podle Františka proto při vytváření Božího díla jsou všichni nezbytní. 
Zvláště ti, kteří se nepočítají, protože nejsou na patřičné úrovni. Svatyní Boha je život 
Jeho dětí, všech a za všech okolností.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ



ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ

Křesťanská naděje
Drazí farníci, nadešel nám nový rok, jsme opět o rok starší a o trochu moudřejší? 

Rok, od kterého si každý něco slibuje, někoho něco nebo někdo čeká… 
Jsme plni očekávání a také naděje. Naděje, že ustane náš boj s epidemií, že dobře 

dopadne plánovaná operace, že se konečně přestěhujeme do nového, že se urovná 
v našich životech to, co je zkřivené a mnoho, mnoho dalšího.

Mezi ctnostmi, které nechávají v lidské duši nejhlubší stopu, které nejvíce ovlivňují 
lidský život a konání, je křesťanská ctnost naděje. Spolu s vírou a láskou patří mezi 
Božské ctnosti. Člověka, který žije ve vánku naděje nebo leží pod vahou beznaděje, 
vidíme jako obra nebo jako trpaslíka. V našem soužití s lidmi jsme každý den svědky 
těchto překvapivých proměn. Protože možná více než kterákoliv jiná doba trpí naše 
století nedostatkem této ctnosti. Zmítáme se mezi úzkostí a strachem, úzkostí, 
kterou nic nemůže uklidnit a strachem, který nemůže nic zahnat. Člověk nemůže žít 
bez naděje. Naděje je začátek a konec našeho života, jemuž žádné lidské stvoření 
nemůže uniknout. Je to hlas našeho Vykupitele, který si přeje spásu všech lidí. 
Nikdo nemůže odmítnout, aniž by ztratil klid duše, Mu naslouchat. 

Tento hluboký stesk lidského srdce umělo jen málo lidí v průběhu křesťanských 
dějin vyjádřit tak přesvědčivě, s takovou zkušeností, jak ho vyjádřil svatý Augustin. 
V jednom zvolání svého velkého ducha definoval stav člověka na této zemi: „Stvořil 
jsi nás Pane, pro sebe a naše srdce je neklidné, dokud nespočine v Tobě“. Stesk, 
který každý z nás nese v sobě, nelze odstranit, vymýtit. Je zakořeněn v naší lidské 
osobě, která je předurčena k tomu, že jednoho dne uvidí Boha. Tento stesk nás 
bude navždy provázet, bude přítelem v radostných i smutných chvílích našich 
pozemských dnů. Nikdo nejsme tak dokonalý, abychom nikdy nepadali a nepociťovali 
stav své ubohosti, chvíle, kdy selháváme. Může, a musí však být zmírňován, a to je 
úkolem ctnosti naděje. Týká se to každého z nás. Osobně znám mnoho výborných 
a “svatých“ lidí, ale vždy tam je a bude „něco“, co není ještě dokonalé. Může to být 
tvrdost povahy, neústupnost, přílišné lpění na světských věcech, na zdraví apod. 

Zatímco jsme na cestě, zatímco jsme pocestní na této zemi, neseme si s sebou 
stesk po Bohu a neklid vyvolaný nejistotou ohledně dosažení svého konečného 
cíle. My, křesťané tohoto světa, se podporujeme v naději. Někdy si říkám, jak to 
nevěřící člověk má těžké, když nevěří v nic, nevěří v život věčný. Jen pomyšlení na 
to, že jednou ukončím zde svůj život a nebude nic, ale vůbec nic, jen temný hrob, je 
pro mne nepředstavitelné! Na cestě k Pánu důvěřujeme v pomoc, kterou nám slíbil 
– buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Motivem ctnosti naděje je Bůh, který 
nám neustále pomáhá. Někdy se však stane, že my křesťané (a to je jeden z tolika 
paradoxů našeho života) ve svém nitru a srdci zaměníme tuto velkou a krásnou 
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naději, za menší lidské naděje, i když také krásné. To neznamená, že by křesťané 
nemohli mít lidské naděje, právě naopak, dokonce existují krásné a vznešené 
naděje. Ale také je třeba, aby v našem srdci panoval řád a harmonie, aby žádná  
z lidských nadějí nemohla zastínit světlo na těšení se z Boha ve věčném životě.
Někdy se nám v životě stane, že Bůh skrze svou Prozřetelnost nechá uhasnout 
nějakou lidskou naději, kterou naše osobní „měřítko hodnot“ možná přeceňovalo, 
aby tato naděje nemohla obsadit hlavní místo v našem srdci. Je vhodné, abychom 
uměli sledovat hru od Boha a naučili se v žebříčku nadějí obnovit skutečný pořádek 
hodnot. Jedno je jisté: Dokud nebudeme mít a žít opravdovou ctnost křesťanské 
naděje, bude v našem životě chybět pevnost a budeme žít v nestabilitě. Velmi 
snadno přejdeme od spokojenosti (když všechno půjde dobře a náš život bude 
plynout bez otřesů a deziluzí) k malomyslnosti, která se usadí v duši, jakmile něco 
půjde proti našim představám, převrátí naše plány a zklame naše očekávání. 
Ctnost naděje, pokud se žije do hloubky, je nezvratná pevnost a staví nás přesně 
nad takovéto kolísání. Vzpomínáte si na Kristova slova ke hrozivě zčeřeným vodám 
Galilejského jezera? „Mlč, buď zticha!“ Představují hlas naděje, který svou silou 
nakazuje mlčení vnitřnímu křiku malomyslnosti. „Zavládlo úplné ticho“ (pokračuje 
evangelium). To je přesně plod naděje – klid, pokoj. I přes svá ztroskotání, své 
vzdorování, své hříchy vždy musíme doufat v Boha, který slíbil svou pomoc těm, 
kteří ho požádají s pokorou a vytrvalostí. Pán řekl: „Proste a bude vám dáno“. A co 
vlastně? Dočasné věci, ale podmínečně, pouze v tom smyslu, v jakém dopomohou 
k našemu spasení. 
Možná znáte příhodu o klukovi, který si k Vánocům přál fotbalový míč. S velkým 
očekáváním přišel k ozářenému stromku a očima hledal, který balíček by mohl 
skrývat kopací míč, ale ouha! Samé placaté dárky, takzvané „měkkýše“, které kluci 
za dárky vůbec nepovažují. Chlapec své zklamání nedokázal potlačit a propukl  
v pláč. Marně ho rodiče povzbuzovali, ať začne rozbalovat. Nic ho už nezajímalo. 
Někdo z rodiny se tedy chopil rozbalování za něj, a ejhle – hned v druhém balíčku 
byl vytoužený míč! Nešlo jej poznat, protože byl ještě vyfouklý… Nevím, jestli se 
tato příhoda stala, ale mnohým pomohla něco pochopit ohledně Božích darů. Může 
nám také osvětlit, jak je to s křesťanskou nadějí. Měl-li se míč užívat, je potřeba jej 
nejdříve objevit, že jej opravdu dostal. Potom se musí nahustit, ale ani to nestačí. 
Je třeba se s ním naučit zacházet. Kdo sleduje fotbal vždycky jenom z gauče, může 
mít dojem, že udávat míči nohama správný směr v běhu není až takový problém. 
Fotbalisté však vědí, kolik hodin tréninku je třeba. Lidé rádi používají terminologii 
– naděje umírá naposled. Tím můžeme například v těžkých chvílích někoho 
podpořit, povzbudit, dát mu naději, že nic ještě není ztraceno. Neměli bychom si 
sílu křesťanské naděje nechávat jen pro sebe. Měli bychom umět vzbuzovat důvěru  
a pokoj v ostatních. Křesťanská naděje vede lidi k odevzdání se Bohu. Nesmí však být 
nikdy pohodlnou náhradou za naši lenost. To nám připomíná Pán ve dvou zázracích. 
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Když v Káně galilejské proměnil vodu ve víno a když před zástupy rozmnožil chleby 
a ryby. Jak v prvním, tak ve druhém zázraku zasáhla Boží všemohoucnost, až když 
byly všechny lidské možnosti vyčerpány. 
Abychom začali žít ctnost naděje, musíme si vyprosit pomoc naší nebeské Matky, 
která je spes nostra, naše naděje.

AUTOR, KTERÝ SI NEPŘEJE BÝT JMENOVÁN

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ PŘED KOSTELEM

aneb křesťané na dlažbě
„To tu ještě nebylo!“ Šuškali si účastníci půlnoční mše svaté, kterou jsme letos 
absolvovali nikoliv v kostele, ale na prostranství před ním. „Lidé se pořád baví, 
jestli budou slavit na sněhu, nebo na blátě, a my letos slavíme na dlažbě.“ Znělo 
se smíchem odjinud. I přes silný vítr a hrozící déšť na mysli nikdo neklesal, naopak 
panovala uvolněná příjemná atmosféra.
Kolemjedoucí auta zpomalovala, aby řidiči lépe viděli, místní obyvatelé otevírali 
okna, aby lépe slyšeli. Alespoň na pár minut se nám tak podařilo vtáhnout do 
našeho slavení i ty, kteří by do kostela nepřišli. A pršet začalo až poté, co jsme se 
rozcházeli do našich domovů. Co si přát více? :)
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista
Drazí bratři a sestry, v minulém čísle jsme se v liturgickém okénku pustili do 

druhého článku vyznání víry, toho, který se zaměřuje na víru v Ježíše Krista. A začali 
jsme hovořit o té části, která se týká věčného bytí druhé božské osoby. Věnovali 
jsme se tomu, že věříme v jednoho Pána, Ježíše Krista.

Dnes bychom se zaměřili na zbytek této části článku a na slova: jednorozeného 
Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, Světlo ze Světla, 
Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze 
něho všechno je stvořeno.

V těchto pár vyjádřeních nacházíme různými způsoby vyjádřeno stále to samé – 
totiž věčné božství Boha Syna.

Nejprve bych zaměřil naši pozornost na tři podobná vyjádření, totiž že Syn je 
Bůh z Boha, Světlo ze Světla a Pravý Bůh z Pravého Boha. Třikrát říkáme de facto to 
samé. Proč tomu tak je? Zde vidíme krásným způsobem vyjádřený smysl symbolu 
(házet dohromady). Vyznání víry, které formulují koncilní otcové, nevzniká na 
„zelené louce“. Ale tito koncilní otcové, biskupové, přijíždějí z různých oblastí, kde se 
specifickými způsoby vyznává víra v božství Ježíše Krista. Tak si můžeme představit, 
že v jedné diecézi vyznávali o Ježíši, že je to Bůh z Boha. V jiné obci vyznávali, že je 
Světlo ze Světla… Tito koncilní otcové tedy přijeli a prosadili do vyznání víry oblastní 
přístup. Když se pak vrátili do svých diecézí, jejich věřící snáz přijímali přivezené 
vyznání víry – vždyť se v něm vyznávalo to, co oni sami již předtím vyjadřovali…

Je třeba chápat, že v tehdejší době ještě některé věci nebyly definovány, 
respektive nebyl slovník, kterým by se obsah 
víry vyjadřoval. Křesťanské poselství je šokující 
a představuje něco, s čím se člověk do té 
doby ve stvořeném světě nesetkal. Jak totiž 
např. mluvit o jednom Bohu a více osobách? 
Pohanský svět znal a fungoval ve zcela jiném 
konceptu.

Nicejský koncil ve svých vyjádřeních o božství 
Ježíše Krista v některých vyjádřeních tedy 
reagoval na ne vždy zdařilé snahy o vyjádření 
této šokující pravdy. Jedním z hlavních aktérů 
se stává kněz Arius, nebo přesněji řečeno, 
jeho učení, vůči kterému se koncil v některých 
oblastech vymezuje (tak zvaný arianismus). 
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Arius ve snaze zachovat monoteismus a přitom představit božství Ježíše, přišel  
s tezí, že jsou tři jsoucna. Jedním z nich je bytí věčné (nestvořené). To je Bůh Otec. 
Pak je jsoucno stvořené, ve smyslu stvořeného světa – viditelného i neviditelného.  
A Arius pak ještě hovoří o třetím jsoucnu, které je Bohem sice také stvořené (tedy 
není věčné), ale toto stvoření je jiného řádu, respektive je před stvořením světa. Arius 
zde odkazuje na Př 8, 22-25, kde se v řeckém překladu Písma mluví o Boží moudrosti 
jako stvoření (je to nepřesný překlad hebrejského textu). Když to shrnujeme, Arius 
ve snaze zachovat Ježíšovo božství, ale přitom nenarušit monoteismus, volí cestu, 
kdy o Božím Synu říká, že nespadá ani do skupiny nestvořený, ale ani do skupiny 
stvořených pozemských bytostí. 

Koncilní otcové na to reagují a ve vyznání víry vyjadřují to, že Ježíš je zrozený, 
nestvořený. Tedy koncilní otcové vyjadřují, že jsou jen dvě skupiny jsoucen – 
nestvořené a stvořené. A že Ježíš je nestvořený a jeho původ je spojen se zrozením 
od věčnosti. Jinak vyjádřeno, je to jednorozený Syn Boží, který se zrodil z Otce 
přede všemi věky. 

Poslední, čemu se budeme dnes věnovat, je vyjádření, že Boží Syn je jedné 
podstaty s Otcem. Jedná se o centrální vyjádření víry v božství Ježíše Krista. Velmi 
důležitý termín.

Vyjádření jedné podstaty (nebo také „soupodstatný“) je přeložením řeckého 
„homoúsios“. Tento řecký termín pochází z filosofického prostředí a je to poprvé, 
co církev pro oficiální vyjádření své víry užívá filosofický slovník, užívá filosofii. Užití 
tohoto termínu nebylo jednomyslné – ne všichni jej podporovali.

V tehdejší době můžeme sledovat různý přístup a tendenci k vyjádření víry. 
Někteří ve snaze odlišit osoby Otce a Syna došli tak daleko, že mluví o pouhé 
podobnosti. V takovém vyjádření již Syn není Bohem, ale pouze podobným Otci.

Koncilní otcové se ale přiklonili k vyjádření, že Syn je jedné podstaty. Tedy 
podstata Otce a Syna je stejná (nejsou rozdílní bohové), a dokonce to není ani tak, 
že by se Otec a Syn dělili o jediné božství – rozdělili se mezi sebou o jednu podstatu 
(každý z nich by měl nějakou část). 

Mnozí z nás se neučili vyznání víry z nějakého textu, ale naučili se mu 
oposloucháním, když jsme již od dětství chodili do kostela na mši svatou. Nevýhodou 
takového naučení textu ale je, že se naučíme text, který slyšíme, nikoli, který je 
napsaný. Tedy naučíme se to, co jako malí slyšíme v mnohdy nesrozumitelném 
vyjádření. Není tak neobvyklé, že někteří v tomto článku vyznávají něco, co není 
obsahem víry. Že totiž vyjadřují, že Syn je „z jedné podstaty s Otcem“. Jistě, jedná 
se o nezamýšlený omyl, za který by se člověk nebil. Ale je vhodné se naučit text 
vyznání víry, který vystihuje to, v co skutečně věříme.

MARTIN SKLENÁŘ



PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Jiřího Pavlicu a syna Marka 
V lednu tohoto roku jsme se měli sejít v kulturním domě Českého Brodu  

u příležitosti konání dalšího ročníku Tříkrálové sbírky. Jako poděkování 
koledníkům i všem, kteří do sbírky přispějí jsme pozvali známého houslistu Jiřího 
Pavlicu. Odpolední i večerní program nám měl zpříjemnit společně se svým synem 
Markem. Setkání v KD SVĚT se přesouvá na příští rok, ale rozhovor s oběma 
hudebníky vám můžeme přinést již nyní.

Na internetu se můžeme dočíst, jaké jste vystudoval školy a obory. Zajímalo by 
mě ale, čím jste chtěl být jako kluk. 

JP: Neměl jsem žádný vyhraněný zájem, asi jako každý malý kluk jsem 
chtěl být chvíli fotbalistou, chvíli myslivcem nebo letcem. Až po jednom 
školním výchovném koncertu, to mi mohlo být tak devět let, se mi zdál 
v noci opravdu živý sen, ve kterém jsem stál na jevišti, hrál na mnoho 
nástrojů, zpíval  a všude bylo plno lidí. Vzpomněl jsem si na to, až se tento 
sen začal postupem času naplňovat, takže dnes vlastně můžu říct, že se mi 
můj dětský sen splnil.

Jak viděli Vaši budoucnost rodiče? Snažili se Vás ovlivnit, nebo nechali rozhodování 
zcela na Vás?

JP: V té době nebylo moc zvykem, že by se děti rozhodovaly samy bez 
rodičů. Myslím, že není mnoho mladých lidí, kteří ve  čtrnácti či patnácti 
letech přesně ví, co chtějí v životě dělat. Možná jsem byl šikovný na leccos, 
byl jsem docela dobrý ve sportu, dokonce mě tatínek zapsal do gymnastiky, 
ale osud tomu chtěl jinak, utrpěl jsem úraz a s gymnastikou jsem skončil 
dřív, než jsem pořádně začal. Sportu jsem se sice věnoval závodně ještě  
v dorosteneckém věku, ale po maturitě už jsem šel jednoznačně za hudbou. 
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Zajímavé až osudové bylo pro mě období, kdy jsem se hlásil na střední 
školu. Uvažoval jsem o konzervatoři, ale v té době můj o deset let starší 
bratr Josef končil studium na JAMU v Brně a měl velkou smůlu - na zájezdu 
v USA si komplikovaně zlomil prst na levé ruce a to byla pro houslistu 
opravdová katastrofa. Pod tíhou této události rodinná rada rozhodla, že 
povolání hudebníka je nejisté a že co svět světem stojí bude existovat 
stavitelství a obchod, takže jsem měl volbu mezi střední průmyslovou 
nebo ekonomickou školou. A protože Střední ekonomická škola byla v Uh. 
Hradišti, bylo rozhodnuto a já jsem tam strávil čtyři roky až do maturity.  
Ale o to víc jsem se pak radoval a plně se věnoval studiu muzikologie na 
FF UP v Olomouci, houslím na konzervatoři v Brně a později kompozici na 
JAMU v Brně. To už byl můj svět. 

Marku, Váš tatínek je známý hudebník. Chtěl jste být jako on?
MP: Samozřejmě bych chtěl být taky takový, ale člověk se nedá okopírovat, 
což bych ani nikdy nechtěl. 

Měl jste ještě jiné představy, čím byste se rád stal?
MP: Jako malý kluk jsem, snad jako každý, chtěl být kosmonautem, později 
se však ukázalo, že tohle povolání pro mne nejspíš nebude a hudba začala 
,,vyhrávat”. Rodiče mne nikdy do ničeho nenutili, vždy se jen snažili navést 
mě správným směrem, což dělají do dnes a nedokážu si představit, že by 
to bylo jinak.

Jakými hudebními školami jste prošel? Byla to jen ZUŠka, nebo i domácí škola  
s tatínkem? 

MP: Své první housle jsem dostal ve třech letech, v té době je dítě 
samozřejmě ještě nepozorné, a tak se o nějakém hraní moc mluvit nedalo. 
V pěti letech jsem nastoupil do ZUŠ v Uherském Hradišti k panu učiteli 
Pavlu Štulírovi, který mě, až do nástupu na konzervatoř v Brně, učil. U něj 
jsem strávil 10 let, které bych bez mého tatínka nezvládl, protože to byl 
právě on, který se mnou doma cvičil, nikdy mě však tatínek přímo neučil, 
vždy jen opravoval potřebné věci, které znal z mých hodin. V roce 2018 
jsem nastoupil na konzervatoř v Brně, kde jsem dva roky studoval u pana 
profesora Štěpána Graffeho, nyní pokračuji ve studiu na konzervatoři 
v Praze, v houslové třídě profesora Jiřího Fišera.

Jiří, jaký byl Váš vztah k hudbě v dětství? Měl jste někdy krizi?
JP: Neznám snad žádného muzikanta, který by tvrdil, že už od mala ho 
bavilo cvičit stupnice a etudy, zatímco kamarádi ťukali na okno a volali na 
hřiště. Nebyl jsem jiný, ale měl jsem štěstí v tom, že jednou týdně jezdil 



domů můj starší bratr, tehdy již posluchač konzervatoře v Brně, a zahrál tak 
krásně, že jsem naráz viděl směr a cíl. To byla ta nejpřirozenější motivace.  
A tak nezbylo než cvičit a cvičit. Ale myslím, že jsem to nijak moc nepřeháněl, 
to přišlo až později, kdy už jsem věděl, že je to moje cesta. A pro menší 
děti není vůbec špatné, když si dokážou zahrát nějakou písničku, třeba teď  
o Vánocích je k tomu ideální příležitost. 

A Vy, Marku? Zažil jste někdy pocit, že s hraním seknete?
MP: Ano a ne jednu, většinu z nich si však moc nepamatuji, protože 
jsem byl malý a jednalo se spíše o krizi, která spočívala v tom, že jsem si 
neuvědomoval důležitost trpělivé práce, dnes jsem však rád, že za pomoci 
mnoha lidí jsem vydržel.

Co byste poradil dětem, které se učí na hudební nástroj?
MP: Mějte rádi hudbu, protože když jí budete mít rádi, tak jí za čas začnete 
i rozumět a to je krásný pocit, který nezná každý člověk, a taky cvičte, vaše 
budoucí já to velmi ocení.

Spolupracujete s hudebníky mnoha žánrů. Jaký je Váš oblíbený?
JP: Nedá se říct, že bych měl jeden nejoblíbenější a jiný zatracoval. Každý 
hudební žánr má své kouzlo a svůj smysl, pokud člověka kultivuje, emočně 
ho obohacuje, pomáhá mu překonávat těžkosti a celkově ho rozvíjí. Pro 
mě bylo vždy důležité, co chci sdělovat, tedy obsah skladby. Tomu jsem 
podřizoval volbu hudebního žánru, který byl svými výrazovými prostředky 
danému sdělení nejblíž. Je na každém z nás, aby si vybral a poznal, co mu ta 
či ona hudba přináší a jestli mu skutečné prospívá  ve smyslu harmonizace 
osobnosti, anebo ho rozlaďuje. Dovolil bych si malou analogii – po ovoci 
poznáte ji. 

A co je Vaše „parketa“, Marku?
MP: Nejraději hraju hudbu, která je mému srdci blízká a je jedno, jaký je to 
žánr, jen aby mi vždy měla co říct. Mimo jiné sny je mým největším snem 
dělat hudbu dobře a kvalitně.

Jakou hudbu si pouštíte doma nebo v autě?
JP: Většinou poslouchám pracovně to, co je zrovna potřeba, ale pokud si 
chci odpočinout a pohladit na duši, nejraději sáhnu po tvorbě barokních 
mistrů. 
MP: Má oblíbená hudba je hudba klasická, od mala však hraji v cimbálové 
muzice, a proto si vždy rád poslechnu i hudbu lidovou. 
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Jiří, vedle Marka máte ještě dceru 
Aničku. Snažíte se je někam směřovat, 
máte představu o tom, co by pro ně 
bylo nejlepší, nebo zastáváte názor, že 
vše je v rukou Božích?

JP: Obě děti jsme vychovávali 
stejně a oběma jsme dopřáli 
všestranné umělecké vzdělávání 
na ZUŠ. Samozřejmě jsme 
sledovali, k čemu mají větší 
dispozice, co by mohly případně 
studovat apod. V žádném 
případě jsme si nepotřebovali 
na dětech plnit naše nesplněné 
sny. Proto jsme jim nechávali  
v rozhodování poměrně velkou 
volnost a podporovali je v tom, 
kam směřovalo jejich tíhnutí. Dnes dcera studuje 2. ročník divadelní režie 
na JAMU v Brně a syn studuje housle ve 3. ročníku na konzervatoři v Praze. 
Ale teprve škola života ukáže, zda bylo jejich a naše společné rozhodování 
správné. A současně věříme, že obě děti pochopily a budou podle toho  
i žít, že bez Božího požehnání - marné lidské namáhání. 

Jste muzikant, Vaše hudba je velmi oblíbená, cítíte v tom své životní poslání? 
Snažíte se hudbou lidem něco předávat?

JP: Už jsem naznačil, že moje cesta za hudbou byla trochu klikatá. O to víc 
si toho vážím a děkuji za to, že mohu svojí hudbou lidem něco přinášet. 
Už před léty jsem si to pojmenoval třemi „P“ – přinášet lidem pohlazení, 
poznání, poselství. A to je moje celoživotní poslání.

Vyrůstal jste v tradiční katolické rodině? Daří se Vám vychovávat děti ve víře, 
nebo máte pocit, že dnes je to složitější, než dřív?

JP: Ano, vyrůstal jsem v tradiční katolické rodině, která mi dala základ, za 
který jsem vděčný a ze kterého čerpám celý život. Ale jenom s tím bych 
určitě nevystačil. Jak se proměňuje život, je nutné neustrnout a růst  
i ve víře - tak trochu o sobě pochybovat a hlavně na sobě pracovat. Je to 
celoživotní usilování, které by mělo člověka těšit a dělat mu radost. Dnešní 
svět přichází s nejrůznějšími pokušeními a výzvami, které v době mého 
dětství a mládí vůbec neexistovaly, v tomto to mají dnešní mladí mnohem 
složitější. A tak bych jim přál, aby brzy přišli na to, že svoboda není anarchie, 
ale naopak pevný řád, který si musí každý sám v sobě budovat a střežit si 
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jej, že rafinovanější než ďábel komunismu je ďábel konzumu a že štěstí 
není v tom, co nejvíce mít, ale co nejméně potřebovat. Ale na to si musí 
přijít každý tak trochu sám.   

Marku, berete svůj talent jako dar od Boha? Jako možnost darovat něco 
příjemného ostatním lidem?

MP: Talent je určitě veliký dar, ale není vše, ale vždy je důležitá píle. Ano, 
vždy jsem rád, když lidi hraním obohatím, nebo zlepším lidem den. 

Naše setkání v divadle Českého Brodu mělo být u příležitosti poděkování 
tříkrálovým koledníkům. Znáte tuto charitativní akci?

JP: Samozřejmě, že ji znám. A obě naše děti,  Anička i Marek, po tříkrálové 
koledě chodily a moc je to bavilo. Oba dobře věděli, že tím pomáhají 
druhým, a to je velmi důležité. Takové obecně prospěšné aktivity je třeba 
podporovat  a připomínat je nejen dětem, ale i dospělým.
MP: Ano, od dětství jsem se pravidelně účastnil Tříkrálové sbírky a moc rád 
na to vzpomínám.

Toto číslo vychází v lednu. Lidé si dávají různá novoroční předsevzetí, jak jste na 
tom vy?

JP: Mít předsevzetí, že budu lepší, je určitě dobrá věc, ale myslím, že není 
nutné čekat až na Nový rok. Je to každodenní a celoživotní usilování.
MP: Předsevzetí do nového roku si většinou nedávám, vždy se ohlédnu, co 
uplynulý rok přinesl a řeknu si, že se budu snažit o to, aby byl další rok vždy 
lepší, než ten předchozí. A totéž bych popřál i vám.

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Tváří v tvář zemi
Marek Vácha

Milý čtenáři,
ráda bych Tě na této stránce seznámila 

s knihou, do které se „nořím“ již několik 
měsíců. Vskutku nejde o oddychovou četbu  
k večernímu nápoji u praskajícího ohně v krbu. 
Nenajdeš v ní hrdinu, který by Tě vtáhl do 
svého příběhu jako nezávislého pozorovatele. 
To, o čem promlouvá, se týká každého z nás. 
Tady a nyní. Přestože se tato kniha věnuje 
environmentálnímu tématu, nedá se její 
poslání zaškatulkovat jen pod tento obor. Její 
autor, Marek Vácha, nahlíží problematiku 
ochrany životního prostředí nejen z pohledu 
biologa, ale hlavně z pohledu křesťana. Nachází 
odkazy na toto téma ve Starém i Novém 
zákoně. Poukazuje na to, že stvoření není něco, 
co proběhlo kdysi na počátku, ale co neustále 
probíhá a čeho jsme my nejen součástí, ale 
spolutvůrci. Stvoření je proces. Země nám byla dána do správy s odpovědností, 
která na nás byla delegována. Lidé ji nemají jen ke svým potomkům, ale k Bohu 
samotnému: „Nemáme povinnosti vůči budoucím generacím, nýbrž vůči Bohu,  
s respektem k budoucím generacím. Nemáme povinnosti vůči ohroženým druhům, 
nýbrž k Bohu, s respektem k ohroženým druhům.“ 

Vácha varuje před vnímáním Země jako skladiště, jehož součásti jsou přepočítávány 
na hodnotu a poukazuje také na to, jak důležité je pro ochranu přírody její poznání. 
Jeho příměr k milovníkovi výtvarného umění mě obzvláště potěšil: „Tak jako je 
pro poznání malíře potřeba studovat jeho díla, všechna a dopodrobna, je studium 
přírody možno považovat za formu modlitby, za formu kontemplace.“ Vypsala jsem 
si z této knihy mnoho myšlenek. S Tebou se, milý čtenáři, rozloučím touto: „Nelze 
chválit Boha, a přehlédnout přitom, že venku za okny je příroda, kterou napsal 
pro nás.“ Přiznám se, že teprve teď mi začíná docházet, jak trefný název tato kniha 
má. Obsahuje v sobě totiž celé své poselství. Pohlédnout tváří v tvář Zemi je rovno 
tomu ocitnout se tváří v tvář Bohu. Snad jsem to pochopila správně. 

LUCIE KONOPÍKOVÁ



SLUŽBA BOŽÍMU SLOVU
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Bratři a sestry, v loňském roce jsme poprvé prožili papežem Františkem 
ustanovenou neděli Božího slova (třetí neděle v liturgickém mezidobí). Při mši 
svaté lektoři naší farnosti přijali k této službě požehnání.

I v letošním roce bude možnost při nedělních bohoslužbách k této službě přijmout 
zvláštní požehnání. Z důvodu současné situace v letošním roce nebude ve farnosti 
žádné setkání pro lektory, na kterém bychom se mohli o této službě pobavit. Proto 
využívám této příležitosti, abych pár slov k této službě řekl.

Služba není aktivní účastí
Liturgická reforma II. vatikánského koncilu byla postavena na výrazu – aktivní 

účast věřících. Bohužel, někdy se mylně tato aktivní účast vnímá jako pozvání  
k tomu, aby se více lidí zapojilo do slavení mše svaté, ve smyslu – někdo čte, jiný 
nese dary, někdo ministruje, někdo zpívá žalm, další hraje na varhany… Toto ale 
není aktivní účast. Toto jsou různé služby.

Mezi službou a aktivní účastí je podstatný rozdíl. A jedním z nich je třeba i to, že 
službu vykonává ten, kdo je k tomu disponován a kdo je touto službou pověřen  
(v praxi to tak ale ne vždy vypadá).

To, že různí lidé při mši čtou, zpívají žalm, apod…, tedy není snahou o aktivní 
účast věřících, ale je to pozvání lidí k této službě.

Služba a pověření
Již jsme zmínili, že služba vyžaduje pověření. Asi nejvíce to respektujeme  

u služby mimořádných služebníků při eucharistii (těch, kdo podávají svaté přijímání). 
Ti musí absolvovat k této službě kurz, jsou následně pověřeni touto službou – na 
určitou dobu, ale tuto službu nemohou vykonávat bez pověření kněze. Co nás 
možná překvapí, tak je to běžnou praxí i u služby evangeliu. Jáhen, který jde číst 
evangelium, žádá při bohoslužbě pověření od kněze (kněz mu k této službě dává 
požehnání). Stejně tak činí kněz v přítomnosti biskupa.

V naší farnosti v poslední době toto vnímáme i ve službě ministrantů, kteří po 
nějakém čase přípravy jsou přijati mezi ministranty a pověřeni touto službou.

Příliš to ale nevnímáme ve vztahu k čtení z Písma svatého v liturgii, ke zpěvu žalmu, 
nebo třeba ke službě varhaníka a dalších hudebníků (zde můžeme hledat možnosti). 
V loňském roce se tedy kongregace pro liturgii pokusila tento nedostatek zahladit 
a vytvořit požehnání/ustanovení ke službě mimořádných služebníků Božího slova 
uprostřed shromáždění církve. 

Služba těch, kdo čtou uprostřed shromáždění
Byl bych rád, kdybychom v horizontu pár let dospěli do stavu, že při liturgii 

čtou lidé, kteří se k této službě konkrétně připravují a jsou k ní pověřeni přijatým 
požehnáním. Ona příprava nemá být něčím, co člověka „obtěžuje“, ale může se 
stávat místem, kde roste láska člověka k Božímu slovu a jeho porozumění.

Některé informace k čtení z Písma svatého v našem společenství
Nechci se v tuto chvíli věnovat tomu, jak ve společenství věřících číst. To nechávám 
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vaší aktivitě a „samostudiu“. Chtěl bych spíše představit některé duchovní, ale  
i praktické úkony.

˃ Jak jsme již zmínili, četba z Božího slova je službou lidu i Božímu slovu. Proto je 
dobré se na tuto službu i konkrétně připravovat. 

● první důležitou přípravou je přečtení si úryvku již doma. Proto máme ve 
sdílené tabulce možnost napsat se na čtení pro konkrétní mši svatou – aby se 
člověk mohl doma připravit. 
● druhou vhodnou přípravou je modlitba před čtením úryvku – třeba, když jdu 
na kazatelnu, tak se cestou v duchu modlit, abychom byli dobrými hlasateli 
Božího slova.

˃ V liturgii má vše své místo a svůj význam. Všemu je vhodné dávat svůj čas. 
Když se modlíme, tak se modlíme a neděláme nic jiného. Proto ten, kdo čte, ať 
jde číst teprve ve chvíli, kdy je k tomu čas (tedy ať nechodí ke kazatelně během 
vstupní modlitby – v té době nechť se společně s ostatními modlí). Chvíle času 
mezi vstupní modlitbou a čtením z Písma není špatná, ale je např. příležitostí 
k tomu, aby se všichni v klidu usadili a připravili k naslouchání Božímu slovu. 
Stejně tak nechť čtenář nechodí ke kazatelně během žalmu, apod… Ať v té době 
naslouchá Božímu slovu a modlí se!

˃ Když jdeme číst, dobře si nastavme mikrofon. Je třeba, aby byl kolmo k našim 
ústům. Je dobré počítat s tím, že při čtení částečně skloním hlavu – pokud ho mám 
výš, tak je již v úrovni očí. Navíc je dobré, aby lidé, kteří na nás při naslouchání 
Božího slova hledí, viděli naši tvář.
Při posouvání s mikrofonem je vhodné manipulovat s ním opatrněji a pomaleji – 
nedělá pak takový rámus.

˃ Pokud mi nefunguje mikrofon, je vhodné si zkontrolovat, zda ho mám zapnutý 
na kazatelně. Že je mikrofon zapnutý poznám podle toho, že svítí zelené světlo 
(kněz před tím již mikrofon používal, to znamená, že je velmi pravděpodobné, že 
v sakristii je mikrofon spuštěn). Pokud tedy mikrofon nemám zapnutý, zapnu si 
ho – na stojanu posunu černé tlačítko.

˃ Co se četby týká, zdůraznil bych jen, že není třeba spěchat. Posluchač vnímá slovo 
jinak, než my, kteří čteme. To, co nám třeba připadá pomalé, je pro posluchače 
stále rychlé. Dávám si také pozor na výslovnost, abych nedrmolil. Služba Božímu 
slovu není přečtením úryvku, ale jeho zprostředkováním, hlásáním.

˃ Pokud se při mši svaté užívá evangeliář, je vhodné po druhém čtení dát lekcionář 
na poličku za sebe – aby s ním nemusel manipulovat kněz.

Drazí bratři a sestry, děkuji vám za vaši službu Božímu slovu uprostřed našeho 
shromáždění. A vyprošuji vám, aby vás tato služba také naplňovala, pozvedala  
a byla pro vás příležitostí k růstu v lásce k Božímu slovu a životu podle něj.

R. D. Martin Sklenář
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PŘÍPRAVA NA INICIACE

Adventní přípravka
Tak se zas po krátké pauze s mamkou hlásíme. Máme 

radost, že jsme se mohli v kostele i Oranžovce začít 
alespoň částečně opět setkávat a doufáme, že to bude 
možné i v následujícím roce.

Musím se s vámi podělit o svoje zážitky z rorátů. 
Hrozně nerada vstávám, fakt. Jsem noční pták a na 
rozdíl od bráchy, který je skřivan, mě musí mamka 
každé ráno z postele tahat, abych vůbec stihla autobus 
do školy. Přesto se mi po celý advent dařilo dvakrát 
týdně na mši sv. ráno v 6:30 vstát. 

Pravda, první týden jsme na sebe s mamkou 
dost vrčely, protože jsme úplně nestíhaly (připravit 

lucerničky, aktovku a tak…), ale postupně se to zlepšovalo a poslední týden už jsme to 
zvládli i s oběma bráškama.

A víte, co se stalo? Františkovi málem uhořel kožich na kapuci! Fakt, nedával pozor  
a svíčka za ním mu pár chlupů sežehla, naštěstí si toho všimla pohotová teta Iva a včas 
ho zachránila, za což jí moc děkujeme. A také děkujeme všem hudebníkům a panu 
farářovi a vlastně všem, díky kterým můžeme tu krásnou atmosféru, která tam vždy 
ráno v temném kostele jen se svíčkami bývá, zažívat.

Také jsem v prosinci měla konečně zase v pátek v rámci PDO přípravu. Věnovali jsme 
se svátostem a také tomu, jak je důležité pro život z víry společenství. Napadlo by vás, 
že nás svátost proměňuje třeba jako špinavou bramboru, kterou oloupeme? Já si na to 
teď pokaždé při škrabání brambor vzpomenu.

Někdy se může na první pohled zdát, že někteří lidé nejsou důležití. S Petrou a Ivou 
jsme si ale ukázaly, že to tak není. Že i ten nejposlednější človíček, je pro Pána Boha tak 
cenný, že za něj obětovat svého Syna! 

Pán Ježíš zemřel jak za babičku v kostele, které jsme si možná ani nevšimli, tak dokonce 
i za zlobivého spolužáka. A proto i ve společenství bychom si měli jeden druhého vážit  
a snažit se spolu vycházet, i když třeba máme rozdílné názory. Boží pohled na svět 
se totiž může od toho našeho někdy dost lišit a nikdy nevíme, jak může být jedna 
nenápadná modlitba či dobrý skutek ve skutečnosti cenný. 

Doma jsme si v brožurce „Na cestě za Ježíšem v eucharistii“ přečetli, co znamenala 
Eucharistie pro Josefa Toufara a také jak Bůh v Bibli mluví k lidem. Představte si, že i ke 
každému z nás chce Hospodin skrze Písmo svaté promlouvat! To je tedy veliká výzva, 
učit se Mu naslouchat a snažit se podle toho žít. 

A víte co, konečně jsem v pátek před vánočními prázdninami dostala opravdovou 
dospěláckou Bibli. Je červená se zipem, přesně taková, jakou jsem si přála. Tak mi, 
prosím, držte pěsti, a nebo možná spíš raději sepněte dlaně, ať si četbu v ní zamiluji 
ještě o něco víc, než knížky o fotbale.

Požehnaný vánoční čas a celý nový rok přejí NIKOLKA a PETRA NAJBERTOVY.
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KRONIKA aneb OHLÉDNUTÍ ZA...

rokem 2020 v českobrodské farnosti

Leden
Do letošního roku jsme s některými vstoupili společnou modlitbou v kostele. Pro 

začátek roku je charakteristické pořádání tříkrálové sbírky. Tuto sbírku jsme zahájili 
ve čtvrtek 2. ledna při večerní mši. Jejím hlavním celebrantem byl otec biskup, 
Mons. Zdenek Wasserbauer, který přijel požehnat našim koledníkům. Mše sv. se 
účastnil vcelku velký počet těchto koledníků.

Co se týká samotné sbírky. V letošním roce jsme zapečetili 50 kasiček. Nakonec 
se ale ukázalo, že ani tento počet nestačil. Nově se vybíralo v některých obcích 
farnosti. Výsledné navýšení vybrané sumy tak bylo očekávané. Ale přesto nás číslo 

překvapilo a potěšilo. Vybrali jsme 
236 686 Kč.

Pro koledníky i pro dárce jsem 
připravili na konec ledna akci jako 
poděkování za jejich štědrost. Akce 
proběhla v sobotu 25. ledna, kdy 
jsme pozvali režiséra Jiřího Stracha. 
Z důvodu obsahu tohoto programu 
jsme si pronajali KD SVĚT, kde 
jsme připravili také kavárnu, 
malou charitativní aukci, či výstavu 
fotografií ze života farnosti. Ve  

14 h bylo promítání pohádky Anděl Páně 2 pro všechny, kdo se aktivně 
zapojili do pořádání sbírky (koledníci). Po pohádce pak byla diskuze s panem 
Strachem a také autogramiáda. V 17 h jsme pokračovali besedou pro dospělé  
a rovněž autogramiádou. 

V průběhu Tříkrálové sbírky se ale život farnosti nezastavil. Probíhaly další akce. 
Například první sobotu v lednu (4. ledna) jsme pokračovali v pravidelných poutích 
v Tismicích. Hostem byl R. D. Jaroslav Miškovský.

Na slavnost Zjevení Páně dorazil do naší farnosti jeden z novokněží pražské 
arcidiecéze, Václav Revenda. 

Třetí neděli v liturgickém mezidobí vyhlásil papež František jako neděli Božího 
slova. Liturgická komise k této příležitosti vytvořila obřad požehnání lektorům.  
V naší farnosti jsme lektorům požehnali při obou nedělních mších svatých.
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Únor
V sobotu 1. února byla další prvosobotní pouť v Tismicích. Při nedělní mši svaté 

jsme žehnali „hromničky“. V pondělí 3. února byla mše sv. v Českém Brodě, po ní se 
udělovalo svatoblažejské požehnaní. Po mši svaté jsme se s pár poutníky přesunuli 
ke kapličce sv. Blažeje.

V neděli 16. února otec Martin vyrazil s 12 dětmi na hokej do pražské O2 arény 
na hokejový zápas Sparta x Karlovy Vary. V sobotu 22. února se v podvečerních 
hodinách konala v centru Oranžová zahrada tradiční farní veselice. A v úterý  
25. února se ve farnosti konal zpovědní den – tak jsme vstoupili do postní doby.

Březen
V neděli 1. března, na první neděli postní, zasáhla naši zemi, v kontextu událostí 

v Evropě, očekávaná zpráva – byly potvrzeny první tři případy lidí, kteří byli 
nakaženi nemocí COVID – 19 (Koronavirus). V neděli 8. března jsme, aniž jsme si to 
uvědomovali, prožili na delší dobu poslední společnou nedělní mši svatou. Jednalo 
se o druhou neděli postní.

Od 9. března probíhaly v naší oblasti jarní prázdniny. Někteří farníci vyrazili 
tradičně do Rokytnice nad Jizerou. 

V zemi ale začínají vstupovat v platnost zásadní vládní opatření. Např. jsou 
zakázány akce s účastí převyšující 100 lidí. Ve čtvrtek, v době, kdy bylo v naší 
zemi 116 nemocných, vláda České republiky vyhlásila nouzový stav. Zakázala také 
pořádání akcí s účastí vyšší než 30 lidí. Ve farnosti tedy byla tento den poslední 
veřejná bohoslužba (účastnilo se jí 34 lidí). Během dne a při mši sv. otec Martin 
udělil některým lidem svátost nemocných (měla být udělována v sobotu).  
Ve farnosti jsou zrušeny všechny aktivity.

Mše sv. jsou slouženy za zavřenými dveřmi, s účastí cca 10 lidí. Věřící se musí 
dopředu nahlásit. Takto slavíme mši sv. naposledy v neděli 15. března. Od 16. 
března je farnost „uzavřena“. Otec Martin byl k dispozici na faře k podávání svatého 
přijímání. Věřící si postupně zvykají a začínají si pro eucharistii chodit. Někteří také 
přichází na faru, aby zde v průjezdu fary, či na zahradě, adorovali. Na stránkách 
farnosti se objevuje každý den duchovní slovo. 

V neděli 29. března, na pátou neděli postní, jsme ve farnosti měli první videopřenos 
bohoslužby. Z důvodu připojení na internet byla mše svatá slavena v prostorách 
farní zahrady. Tento videopřenos byl také „zkouškou“ na slavení Velikonoc.

Duben
Na Květnou neděli jsme slavili mši svatou v Oranžové zahradě. Při mši svaté byly 

žehnány ratolesti, které si pak mohli věřící vyzvednout v průjezdu fary. Po mši 
svaté byly ještě požehnány svíčky, které byly vytvořeny ze starých paškálů. I ty si 
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mohli lidé vyzvednout a odnést na 
Velikonoce domů. Starším farníkům 
jsme ratolesti, svíčky a nové číslo 
farního časopisu zavezli do jejich 
domácností.

Pro slavení Velikonočního Tridua byla 
natáčena videa, která byla úvodem do 
liturgického slavení. Tato videa byla 
dávána na internet a každý si je mohl 
přede mší svatou pustit. Liturgické 
obřady Velikonočního Tridua probíhaly 
na farní zahradě (Zelený čtvrtek  
a Velký pátek, Velikonoční neděle) a v 
Oranžové zahradě (Velikonoční vigilie). 
Věřící se mohli připojit sledováním 
přenosu. Na farní zahradě pak byla připravena Getsemanská zahrada, instalován 
nový kříž a vytvořen Ježíšův hrob. Lidé se mohli přes sdílenou tabulku přihlašovat 
a přicházet se pomodlit do Getsemanské zahrady, a přijmout eucharistii (ZČ), 
meditovat ke kříži (VP), navštívit Boží hrob (BS) a přijít obnovit křestní závazky 
a přijmout eucharistii (Velikonoční noc). Zájem byl značný, každý den přišlo na 
farní zahradu (vždy jednotlivec, či jedna rodina v konkrétní čas) mezi 15 až 20 
skupinami.

Rovněž si rodiny vytváří ve svých domácnostech vlastní Getsemanské zahrady, 
Kalvárie a Boží hroby. 

Ještě před vypuknutím pandemie jsme připravovali 70. výročí „Akce K“. Nakonec 
se z ní uskutečnila „jen“ celonoční adorace – od pondělního večera až do úterního 
rána (od 19 h do 9 h). Eucharistie byla vystavena na farní zahradě, v místě původní 
Getsemanské zahrady. 

V úterý 21. dubna otec Martin převezl z pražského arcibiskupství do farnosti 
relikviář s ostatky sv. Gotharda. Následně jsme prožili v čase před poutní slavností 
novénu ke sv. Gothardovi (litanie a modlitba).

Od pondělí 27. dubna bylo možné slavit mše svaté za účasti 15 věřících. Postavili 
jsme tedy na farní zahradě stan a zde jsme slavili každý den mši svatou. Věřící se 
museli přihlašovat přes sdílenou tabulku, kterou jsme vytvořili v době Velikonoc. 
V neděli bylo tolik bohoslužeb, kolik bylo třeba k pokrytí zájmu (v sobotu byly 
nabídnuty dvě nedělní bohoslužby – v 16.30 a 18 h a v neděli osm časů – 8 h, 
9.30, 11 h, 13.30, 15 h, 16.30, 18 h, 19.30). Dva až tři z nabízených termínů nebyly 
využívány. 
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Květen
V měsíci květnu byla do prostor farní zahrady také instalována socha Panny Marie 

a konaly se každý den přede mší svatou májové pobožnosti (znovu za účasti max. 
15 lidí).

V neděli 3. května jsme oslavili poutní slavnost sv. Gotharda. Mše svaté byly 
znovu na farní zahradě.

Na přelomu dubna a května bylo v kostele sv. Gotharda také instalováno nové 
osvětlení. To bylo pořízeno sponzorským darem z výtěžku vánočního koncertu (tři 
stropní světla) a především darem místní firmy Multitec. 

Od 11. května byla znovu rozvolněna vládní opatření a nedělní bohoslužby se 
mohlo účastnit 100 lidí. Pro všední dny se tak již věřící nemuseli na bohoslužby 
přihlašovat. Přihlašování bylo nutné pro neděli (aby se počet účastníků rozdělil). 
Většina farníků byla pro pokračování slavení eucharistie na farní zahradě, někteří 
se však přáli slavit mši svatou v kostele. Proto ranní mše sv. v 8 h byla v kostela  
a v 10 h na farní zahradě. 

V měsíci květnu se začali někteří farníci také scházet ke společné četbě Písma 
svatého. Četli nejprve Skutky apoštolů, Janovo zjevení a následně novozákonní 
listy. Scházeli se v počtu pěti až deseti lidí v neděli večer.

Ve středu 20. května děti po více jak dvou měsících přišly na hodinu náboženství 
– katechezi. Byla jedna hodina pro všechny děti (zhruba 20 dětí).

V sobotu 30. května proběhla ve farnosti duchovní obnova. Byla náhradou za 
zrušenou postní duchovní obnovu. Přijel k nám R.D. Vojtěch Brož. Během duchovní 
obnovy byly také čtyři kněží k dispozici ke slavení svátosti smíření. Vše proběhlo  
v prostorách farní zahrady a fary.

V sobotu 30. května odpoledne byly tři lidé přijati v pražské katedrále do 
katechumenátu. Anna Hrbáčková, a manželé Jan a Vendula Holovští.

Rovněž v sobotu 30. května jsme prožili na farní zahradě tradiční svatodušní 
ekumenickou vigilii.

V závěru května jsme se rozhodli, že začneme upravovat farní zahradu a některé 
místnosti fary. Koronavirové období bylo impulsem, který pohnul s delšími 
debatami úpravy farní zahrady. Koncem května jsme pak začali na farní zahradě 
pořádat brigády, kterých se účastnily především děti. Rovněž se začalo s opravou 
spodních místností a s místností v bytě kněze.

Červen
První pátek v červu přijel do farnosti novokněz Ondřej Kapasný, který předsedal 

bohoslužbě a následně po adoraci udílel zájemcům novokněžské požehnání.  
V sobotu se pak obnovily prvosobotní poutě v Tismicích. Hlavním celebrantem byl 
tentokrát R.D. Marek Miškovský.
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V pondělí 8. června jsme se z farní zahrady po třech měsících přesunuli ke slavení 
mše svaté zpět do kostela. Ve čtvrtek 11. června jsme oslavili slavnost Těla a Krve 
Páně. Po večerní mši svaté jsme vykonali tradiční eucharistický průvod městem. 
Zastavení znovu byla u sousoší Svaté Rodiny, u městského úřadu, na farní zahradě 
a v kostele. 

V pátek 12. června proběhla tradiční akce Noc kostelů, která ale byla letos velmi 
ovlivněna pandemickou situací. Ve farnosti jsme v letošním roce preferovali pouhé 
otevření kostelů návštěvníkům. Rovněž v pátek také někteří vyrazili ke zřícenině 
kaple v Bříství, kde se konala brigáda (pálení křoví a pořezaných větví – uklizení 
prostranství) a kde bylo také možné přespat. Brigády se účastnilo přibližně 10 lidí.

V úterý 16. června proběhla ve farnosti pravidelná kanonická vizitace. Farnost 
navštívil otec biskup Václav Malý, který s otcem Martinem objel farnost a společně 
probrali, čím farnost žije, jaké jsou její přednosti, jaké nedostatky… V 18 h slavíme  
s otcem biskupem mši svatou a po ní setkání s členy PRF e ERF a aktivními farníky.

V sobotu 20. června jsme s dětmi, které se připravují na první svaté přijímání, 
vyrazili do pražské katedrály, abychom se zde účastnili velké slavnosti – svěcení 
dvou jáhnů pražské arcidiecéze na kněze. Po návratu z Prahy jsme se s dětmi 
věnovali mši svaté.

V pátek 26. června jsme slavili Te Deum na závěr školního roku. V sobotu bylo 
odpolední zpovídání dětí, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a jejich 
rodinných příslušníků. V neděli 28. června pak šest dětí naší farnosti přistoupilo  
k prvnímu svatému přijímání (Toník Štěpán, Laura Nováková, Felix Marhoun, Janička 
Strnadová, Maruška Vinšová a Péťa Miškovský). 

Červenec
V sobotu 4. července jsme slavili prvosobotní pouť v Tismicích. Hlavním 

celebrantem byl R.D. Jan Dlouhý, farář v Mníšku pod Brdy.
V neděli 5. července jsme po dopoledních mších svatých a společném obědě 

vyrazili v počtu cca 15 lidí na pěší pouť do Číhoště. K pěším poutníkům se třeba 
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na jeden den připojovali ještě další 
poutníci. V Číhošti jsme pak navštívili 
místní muzeum a slavili v kostele 
děkovnou bohoslužbu. Domů jsme 
se vrátili jednotlivými auty farníků, 
kteří na mši svatou přijeli.

V sobotu 11. července se v kostele 
konal koncert na poděkování za 
pořízení osvětlení. Vystoupily 
některé děti naší farnosti.

Srpen
V sobotu 1. srpna jsme slavili další prvosobotní pouť v Tismicích. Hostem a hlavním 

celebrantem byl tentokrát Mons. Jan Balík, generální vikář pražské arcidiecéze.  
V úterý 4. srpna jsme slavili mši sv. v Oranžové zahradě ke cti sv. Jana Maria 
Vianneye, který je patronem tohoto centra.

V sobotu 15. srpna jsme slavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Oslavili jsme 
tedy pouť ve Lstiboři (sobota večer) a v Tismicích (neděle ráno). V neděli jsme pak 
vyrazili na chalupu ke Sklenářům do Nového Města nad Metují (již potřetí). Na 
chalupě se vystřídalo celkem cca 30 farníků.

V neděli 23. srpna jsme oslavili poutní slavnost sv. Bartoleměje v Bylanech. 

Září
V úterý 1. září jsme začali nový školní rok. S dětmi jsme vyrazili na výlet do Prahy 

– Petřín a Strahov. Na Strahově nás provedl P. Konstantin Mikolajek, OPraem. Po 
návratu z Prahy jsme oslavili v 18 h mši svatou – Veni Sancte a při mši svaté byly 
požehnány školní pomůcky.

Od středy 2. září byla také v galerii (výstavním ochozu kostela) instalována 
výstava k sv. Václavovi. Ta probíhala po celé září. Tentokrát o ni z pandemických 
důvodů nebyl ze strany škol zájem (přišly jen dvě třídy). Největší návštěva byla  
v době posvícení. Po skončení výstavy v Českém Brodě se panely přesunuly do školy 
v Poříčanech, kde otec Martin tři dny provázel studenty (dva dny byly z důvodů 
nebezpečí nákazy zrušeny).

V sobotu se konala tradiční prvosobotní pouť v Tismicích. Hostem a hlavním 
celebrantem byl tentokrát P. Konstantin Mikolajek, OPraem. V 18 h se konala 
poutní mariánská pobožnost v Poříčanech. Pouť jsme v tomto kostele oslavili  
v úterý 8. září.

V září také začala dvouletá příprava biřmovanců. Na biřmování se ve farnosti 
bude připravovat sedm mladých lidí.
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Ve středu 9. září začala výuka náboženství dětí. Na začátku září začaly i jiné 
pravidelné pastorační aktivity (PDO, setkávání rodin, setkání žen…).

V pátek 11. září byla možnost vyrazit ke 
zřícenině kaple u Bříství, kde byl večerní program 
a možnost společného přespání. V sobotu pak 
v 11 h byla v kapli slavnostní mše sv. Hlavním 
celebrantem byl Mons. Zdenek Wasserbauer, 
pražský světící biskup a generální vikář. Ten při 
mši sv. požehnal nový kříž, který byl instalován  
v průhledu východní apsidy. 

V sobotu a neděli jsme prožili v Českém 
Brodě posvícenecký víkend. Po celou sobotu 
byl otevřený jak kostel, tak také galerie, kde 
byla výstava k sv. Václavovi. Rovněž v neděli 
odpoledne byly kostel i galerie otevřené. V neděli 
jsme oslavili posvícení s apoštolským nunciem 
Charlesem Danielem Balvo, který k nám na tuto 
slavnost přijel. Po mši svaté bylo setkání na farní 
zahradě. S dětmi jsme také odpoledne vyrazili na 
atrakce. 

V neděli 27. září byla po mši svaté komentovaná prohlídka výstavy ke sv. Václavovi 
pro farníky. V odpoledních hodinách byla požehnána opravená kaple ve Starém 
Vestci. Akce se z důvodu vládních opatření ve spojitosti s rostoucí epidemií konala 
jen v okruhu dobrovolného sboru místních hasičů a pana starosty. V neděli večer 
zájemci vyrazili na pěší pouť do Staré Boleslavi. Tentokrát jsme šli přes Starý Vestec, 
Lysou nad Labem a Káraný.

Říjen
V sobotu 3. října se konala tradiční prvosobotní pouť v Tismicích. Hlavním 

celebrantem byl tentokrát R.D. Benedikt Hudema. 
Začátkem října jsme přijali při páteční mši svaté (9. října) čtyři mladé chlapce 

zvláštním obřadem mezi ministranty. Tuto službu přijali Bastian Hronček, Felix 
Marhoun a Filip a Kryštof Němcovi.

Situace s koronavirem se v zemi začíná zhoršovat, proto vláda vydává znovu 
omezující opatření. Na nedělní bohoslužbu 11. října je tedy třeba se již znovu 
přihlašovat. Platí také vládní ustanovení, které zakazuje nejen při bohoslužbách 
zpěv. Od 14. října jsou bohoslužby znovu neveřejné a jsou ukončeny i další pastorační 
aktivity shromažďující lidi. Vracíme se tak k jarní praxi. Otec Martin je každý den 
k dispozici k podávání svatého přijímání. Už jsme na situaci částečně zvyklí, proto 
rozkoukání se netrvá tak dlouho a věřící si pro eucharistii přicházejí. Kostel je rovněž 
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v závětří otevřený od 8 do 18 h. Je možné také slavení svátosti smíření a adorace.  
O ty je rovněž velký zájem. Lidé se mohou přihlašovat přes sdílenou tabulku, a tak 
se každý den v kostele adoruje 3 až 7 hodin (podle zájmu). Rovněž pokračují brigády 
a práce na faře. Je připravena také farní pouť. U jednotlivých kostelů farnosti, na 
farní zahradě a u zříceniny kaple u Bříství jsou instalovány kešky. V každé z nich je 
konkrétní modlitba a také jedna část obrázku, kterou si děti mohou vyzvednout. 

V pátek 30. října se konal ve farnosti kající den. Otec Martin byl po celý den  
k dispozici ke slavení svátosti smíření. Zájemci se mohli přihlašovat přes sdílenou 
tabulku. Na jednoho kajícníka bylo vyhrazeno 15 minut. Otec Martin zpovídal po 
celý den, od 8.15 do 17.45. Rovněž byli věřící pozváni k ranní a večerní společné 
modlitbě (ve svých domácnostech) a k zachovávání postu. 

Listopad
V listopadu se pokračovalo v úpravě prostor galerie v kostele. Sponzorským 

darem firmy Multitec bylo pořízeno nového osvětlení, které je na liště a jednotlivá 
svítidla je možné směřovat, jak je třeba – na výstavní panely. V zadní místnosti 
galerie byly také instalovány čtyři topné panely, aby se zde mohly v rámci výstav 
konat různé dílničky. V druhé polovině listopadu rovněž sponzorským darem firmy 
Multitec byly v galerii instalovány výstavní panely a vytvořeno zázemí. Panely jsou 
vyhotoveny tak, aby je bylo možné kdykoli deponovat. V obou ochozech bylo také 
instalováno zábradlí, které má zajistit bezpečí. 

Na podzim se pokračovalo v brigádách a opravách na faře a na farní zahradě. 
Ve středu 18. listopadu bylo vydáno vládní opatření, které povolilo slavit 

bohoslužby za účasti 15 lidí. Vracíme se tedy k přihlašování na bohoslužby 
prostřednictvím sdílené tabulky. V neděli 22. listopadu tak bylo 5 mší svatých (8 h, 
9.30, 11 h, 15 h a 18 h). Na každé mši svaté byli jiní hudebníci, byla to tedy krásná 
oslava sv. Cecilie, a především slavnosti Ježíše Krista Krále. 

Od pondělí 23. listopadu platilo nové usnesení vlády, které povolovalo na 
bohoslužbách 20 lidí.

V neděli 29. listopadu jsme vstoupili do adventní doby. Při nedělních bohoslužbách 
byly žehnány věřícím adventní věnce. 

Prosinec
V adventní době jsme slavili roráty – ve středu, v pátek a v sobotu, vždy od 6.30.
Od čtvrtku 3. prosince bylo možné, aby se bohoslužeb účastnilo 30 % kapacity 

sedících lidí v kostele. V našem farním kostele je to tedy 60 lidí.
V sobotu 5. prosince jsme oslavili Mikuláše. S městem jsme se domluvili, že 

připravíme akci, kterou bude možné provést v jakémkoli stavu protiepidemických 
opatření. Byly tři stanoviště, kde byli „Mikulášové“ – zvonice, před kostelem a před 
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evangelickým kostelem. Rodiny se mohly dopředu přihlašovat přes web obce. 
V měsíci prosinci bylo také v kostele instalováno nové zabezpečení. Byl oddělen 

okruh galerie, kde bylo instalováno samostatné zabezpečení. 
Od úterý 15. prosince se devět domácností ve farnosti zapojilo do poutě – přijetí 

obrázku zobrazujícího Svatou rodinu, která hledá v Betlémě nocleh.
V pondělí 21. prosince byl zpovědní den. V kostele byly k dispozici čtyři kněží ke 

slavení svátosti smíření.
V úterý přijel do farnosti otec biskup 

Václav Malý. Požehnal galerii – misijní  
a evangelizační místo naší farnosti. Při 
večerní mši svaté také požehnal nové ornáty 
farnosti.

Vánoce jsme letos oslavili atypicky. Mše 
svaté 24. prosince v 16 h a 25. prosince  
v 10 h byly slaveny před kostelem. Město nás 
v tomto čase podpořilo a pořídilo pódium, 
ozvučení a osvětlení. Mší svatých se tak 
mohlo účastnit více lidí, než kdybychom je 
pořádali v kostele. V letošním roce nebyla 
půlnoční mše svatá, ale ve 22 h (znovu na 
pódiu před kostelem) byl společný zpěv/
poslech koled a zamyšlení otce Martina  
a evangelického faráře Marka Lukáška.

Tradiční Živý betlém se v letošním roce 
nekonal.

Při nedělní mši svaté 27. prosince manželé naší farnosti obnovili své manželské 
sliby. Silvestra jsme v letošním roce nezačali společně. Otec Martin byl tentokrát  
o silvestrovské půlnoci sám – a v modlitbě pamatoval na všechny lidi naší farnosti 
a svěřoval je Boží lásce a jeho požehnání pro nadcházející rok.
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SOUTĚŽ

Milí soutěžníci,

v posledním čísle minulého roku  vám naše 
redakce představila Petru Najbertovou  
v její dětské podobě. 

Zde ji máte v podobě téměř současné.

Na fotografiích ve spodní části této stránky si můžete prohlédnout další „malou 
slečnu“, která je dnes již ženou. To ona jako první poznala Petru na fotografiích  
z dětství a vaším úkolem je nyní poznat ji.
Pokud máte tušení nebo jste si již jistí, nezapomeňte zapátrat ve svém vlastním 
rodinném albu. Na vaše tipy i na fotky z dětství se těší REDAKCE ČASOPISU FČAS na 
adrese farnicas@gmail.com.
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PRO DĚTI

Milí kamarádi, 
ruce mám pěkně promrzlé (procházela jsem se dlouho v mrazivém počasí), ale 

věřím, že vy čtete tyto řádky v teple a suchu. Když už jsem se dotkla slov teplo 
a sucho, v které krajině byste teplo a sucho hledali? Byla by to krajina, kde žijí 
tučňáci, nebo oblast uvřeštěných paviánů? 

Určitě na to všichni z vás přišli a pokud ne, napovím vám, že tam žije i zvíře, které 
si můžete v rámci této stránky nakreslit. Potřebujete pouze umět počítat, a to vám 
zajisté problémy nedělá. Vzhůru do práce! 

Poslední otázka: jak souvisí toto zvířete s narozením Pána Ježíše?
Přeji požehnaný rok 2021
Magdalena Marhounová
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POZVÁNKA NA/KE ČTENÍ Z BIBLE

Čtení z Bible pokračuje, respektive ještě neskončilo…
Dovolujeme si vás pozvat na pravidelná nedělní setkání při čtení Bible. Od jarních 

měsíců se v určitých intervalech pouštíme do společného čtení. Z Nového zákona 
jsme kromě jednotlivých evangelií přečetli vše a následně jsme se vrhli na čtení 
Starého zákona. 

V čase, kdy se nemůžeme osobně vidět, nám pomáhá virtuální realita v podobě 
„Skype“ programu. V měsíci lednu se sejdeme o těchto nedělích, vždy od 20:00. 
Čtení trvá kolem 60 minut.

• Neděle 3. ledna 2021

• Neděle 17. ledna 2021

• Neděle 31. ledna 2021

Pokud se budete chtít připojit, prosím, kontaktujte Martina Červeného 
(cervenymart@seznam.cz) nebo mne (petra.marhounova@gmail.com) a my 
vám pošleme odkaz na připojení. Během on-line setkání se můžete přidat tím, 
že sami budete číst některou z daných kapitol nebo můžete jen poslouchat čtení 
ostatních. 

Věřím, že se k nám někteří z vás připojí, těšíme se na viděnou, a především na 
slyšenou.

PETRA MARHOUNOVÁ
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