
Drazí farníci, slavením Popeleční středy jsme před necelými dvěma týdny vstoupili do postní 
doby. Ta nás bude provázet po celý březen. V jejím závěru prožijeme nejdůležitější svátky 
liturgického roku, Velikonoce. 

Společně jsme se na Popeleční středu zamýšleli nad tím, proč tento den přicházíme do kostela 
a proč si necháváme na hlavu sypat popel – protože jsme hříšníci, a protože chceme činit pokání. 
V homilii jsme uvažovali o tom, že jedním z nebezpečných hříchů je pokrytectví – jak nám ho 
představoval Ježíš. Člověk, který něco vnějším způsobem dělá, ale nezasahuje to jeho nitro. A tak 
jsme i v uvědomování si tohoto nebezpečí opakovali slova proroka Jóela – roztrhněte svá srdce 
a nikoli jen šaty.

Je třeba se obrátit. To není vyjadřování nějakého hodnocení farníků a farnosti, říkání, že 
vše je špatně. Tak například, již rok žijeme v koronavirové krizi. Nějakým způsobem se jí každý  
z nás protloukáme. A já cítím vděčnost za svědectví vaší víry. Děkuji za to, že mohu být vnějším 
pozorovatelem, nebo někdy i přizvaným hostem ve vašem duchovním boji a rozvoji. Že mohu 
sledovat, jak se víra některých z vás osvědčuje! Ale i vám (nebo doufám, že mohu říci, i nám) 
platí, obraťte se. Roztrhněte svá srdce, nejen šaty. 

Postní doba je novou příležitostí, kterou od Boha dostáváme. Je to období, kdy jsme zvlášť zváni 
k tomu, abychom přijímali velké dary, které nám Bůh dává. Abychom naše dosavadní paběrkování 
zaměnili za život v hojnosti, nebo alespoň, pokud budeme pracovat s vizí postupného růstu, 
abychom z nabízeného stolu brali více „pokrmů“ a dober.

Postní doba má svůj smysl jen ve Velikonocích. Bez nich se stává pouhým asketickým obdobím 
plným různých vnějších úkonů. Teprve ve Velikonocích má naše obrácení smysl, respektive v nich 
se nachází ona možnost obrátit se. Vždy mi přijde velmi smutné, když na Popeleční středu přichází 
na bohoslužbu mnoho lidí, aby slavilo liturgii, ale tito věřící pak nepřichází nejen během postní 
doby, ale především neslaví obřady velikonočního tridua, nebo dokonce obřady velikonoční 
vigilie (toho nepoměru si v mnoha kostelích není možné nevšimnout). Bez velikonoční vigilie ale 
Popeleční středa a sypání popela ztrácí svůj význam. Nebo přesněji řečeno, bez velikonočního 
vykoupení je naše označování za hříšníky odsouzením a vyjádření touhy po pokání dalším 
klamem.

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vás ujistit, že v modlitbě na vás všechny pamatuji a vyprošuji 
vám, aby tato postní doba byla skutečně časem milosti a spásy. A těším se na to, že v letošním 
roce budeme, třebaže s nějakými pandemickými opatřeními, moci prožít slavnost Kristova 
vzkříšení a obnovit naše křestní závazky.

K tomu vám žehnám
R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 3/2021

březen



Na webových stránkách farnosti a v případě příznivých vládních 
usnesení i v prostorách Galerie kostela sv. Gotharda bude pro vás 
připravena výstava od 8. 3. do 11. 4. 2021
Čekají vás zajímavá, atraktivní místa. Cestovat s námi můžete 
kdykoliv, neztrácíte čas balením ani očkováním a navíc - 
 - S NÁMI NEZCHUDNETE!

Virtuální výstavní "kancelář" Farnosti Český Brod
si vás dovoluje pozvat na několikadenní cestu

více informací na www.farnostbrod.cz



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021 V NAŠÍ FARNOSTI

V letošním roce probíhá tříkrálová sbírka netradičním způsobem. První její část, 
přispívání do kasiček, již byla ukončena. Pandemie nám zabránila nejen obcházet 
v letošním roce jednotlivé domácnosti a přinášet zde tříkrálové požehnání, ale 
uskutečnit také doprovodný program – pozván byl Jiří Pavlica. 

V minulých týdnech byla první část sbírky, ta v kasičkách, sečtena. V naší farnosti 
se vybralo 84 857 Kč. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se do sbírky zapojili, 
kdo roznášeli po jednotlivých obcích a domácnostech letáčky, i všem, kdo věnovali 
svůj čas a byli v určenou dobu na určitých místech s kasičkami.

Sbírka má ale letos ještě druhou část, která probíhá, a to je „online“ sbírka.  
V ní bylo v naší farnosti do 19. února vybráno 8 801 Kč. Tato sbírka probíhá až do  
30. dubna.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021 ve farnosti Český Brod

Obec Výtěžek
Bříství 2 927,-
Bylany 3 632,-
Český Brod – úseky 4 344,-
Český Brod – kostel sv. Gotharda 21 401,-
Český Brod – celkem 25 745,-
Černíky 1 950,-
Chrást 2 843,-
Chrášťany 602,-
Klučov 612,-
Kounice 11 306,-
Kšely 1 213,-
Liblice 3 075,-
Lstiboř 4 302,-
Mrzky 460,-
Nová Ves II. 163,-
Poříčany 6 309,-
Přehvozdí 440,-
Přistoupim 1 393,-

3 FČAS 3/2021



Rostoklaty 3 276,-
Starý Vestec 1 200,-

Štolmíř 7 600,-

Tismice 4 315,-
Tuchoraz 1 294,-
Vrátkov 200,-

Celkem 84 857 Kč

Rád bych využil příležitosti a napsal pár řádků k tomu, co plánujeme pro příští rok. 
Organizaci Tříkrálové sbírky měli ve farnosti na starosti různí lidé. Naposledy to byla Eva 
Štěpánová, která ale nadále již hlavní organizaci na starosti mít nechce. Chtěl bych Evě, 
ale i všem, kteří sbírku organizovali v předchozích letech, ve farnosti s ní začínali a dále 
rozvíjeli, moc poděkovat.

Pro příští rok by sbírku měli na starosti – Patricie Červená (ekonomické záležitosti), 
Iva Zradičková a Ondřej Šubert (koledníci) a Kateřina Nováková (doprovodný program 
– poděkování).

Snahou je, aby v každé obci byl za sbírku další odpovědný, který následně bude 
oslovovat koledníky ve své obci a který také v obci rozšíří informace, kdy právě tam 
bude sbírka probíhat. V mnoha obcích takoví lidé již jsou (i jim díky za dlouhodobou 
spolupráci), v některých obcích je třeba ještě takové lidi najít, a v některých obcích 
(zvláště těch větších) je třeba situaci „stabilizovat“. V Českém Brodě bude takovým 
odpovědným Petra Aschenbrennerová. I všem těmto lidem mockrát děkuji.

Pro příští rok bych rád připravil letáček o životě naší farnosti, který by tříkráloví 
koledníci roznášeli a rozdávali společně s kalendáříky, cukry a zdravicí.

Rád bych také, abychom postupem času připravovali v jednotlivých obcích doprovodný 
program – tříkrálové koncerty nebo něco podobného. V Českém Brodě taková tradice 
již byla, v Poříčanech se něco připravuje… Je možné zapojit do toho školy, místní spolky. 
Tak se z tříkrálové koledy stane událost celé obce a pro nás také příležitost setkat se  
s těmito lidmi.

Nadále chceme také pokračovat v akci na poděkování. Pana Jiřího Pavlicu jsme 
začali domlouvat na další rok. Rád bych pro toto setkání také připravil nějaká krátká 
videa, která by představovala naši farnost a provázela by tímto odpolednem/večerem. 
Počítáme nadále s možností představit zde např. i činnost Hospicu.

Ještě jednou vám všem děkuji. Pokud byste se někdo chtěl zapojit do organizace, 
nebojte se nabídnout. Pokud se na vás někdo obrátí s prosbou o pomoc (příprava 
kasiček, příprava tašek pro koledníky, vyplňování karet, koledování…), prosím, buďte  
v rámci svých možností ochotni takto pomoci. 

S díky a radostí za to, že tímto způsobem můžeme společně pomáhat dobrý dílům.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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Tři králové stále koledují - online!
Letošní rok je v mnoha ohledech netypický. Stejně tak netypická je i letošní 

Tříkrálová sbírka. S ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti se šířením 
Covidu-19 nemohli tříkráloví koledníci přijít do vašich domovů s požehnáním  
a s kasičkou. Přesto se našel způsob, jak nezpřetrhat tradici a sbírku uskutečnit. 
Díky dobrovolníkům se podařilo umístit kasičku do každé obce naší farnosti - ať 
už na úřadě, v kostele či na jiném veřejně dostupném místě, kam mohli lidé do  
24. ledna přijít vložit peníze a odnést si kousek požehnané křídy k popsání či 
polepení svých dveří, tříkrálový cukřík nebo kalendářík. Role se tedy obrátily – když 
nemohli koledníci přijít k lidem, lidé hledali místo, kde přispět… Díky vaší štědrosti  
a ochotě jít za třemi králi se v rámci působení českobrodské farnosti vybralo 
krásných 84 857 Kč. Upřímné díky! 

Vybrané peníze pomáhají z 65 % přímo v naší obci. I letos budeme pokračovat  
v podpoře Domácího hospicu Nablízku, 1/10 z této částky dále poputuje do 
Charity v Mukařově a 1/10 do konkrétní rodiny, která bude vybrána ve spolupráci  
s Leccos, z.s.

Loňský výtěžek byl v naší farnosti rekordní! Činil 236 686 Kč. Každá koruna 
skutečně pomáhá. Díky Tříkrálové sbírce v roce 2020 pokryl Domácí hospic Nablízku 
roční náklady na léky a zdravotnický materiál pro jejich nevyléčitelně nemocné 
pacienty.

Přestože letošní částka z objektivních důvodů nedosahuje loňské výše, 
nesmutněme! Ještě není konec. Stále je možné zapojit se do sbírky ONLINE,  
a to na webu www.trikralovasbirka.cz až do 30.4.2021. Tímto způsobem lze 
přispět přímo do konkrétního místa (charity/farnosti) vašeho bydliště. V našem 
případě 282 01 – Český Brod. 

Pojďme to letos udělat jinak a obohatit se o zážitek z koledování ve virtuálním 
prostoru. Věříme, že i tuto online kasičku nám pomůžete naplnit!

IVA ZRADIČKOVÁ
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STAVBA VARHAN V TISMICÍCH

O stavbě nových varhan v naší bazilice 
se již mluví dlouho, ale rok 2020 byl pro 
přípravu realizace a vzniku tohoto díla 
zásadní. V předjaří se vydala delegace 
z naší farnosti (Petr Štěpán a já) i s paní 
starostkou Tismic a varhaníkem Jaroslavem 
Tůmou na schůzku s varhanářskou 
dílnou Dlabal-Mettler s.r.o. do Bílska na 
Olomoucku, kde má firma dílnu, abychom 
si promluvili o detailech nového nástroje, 
ale také se podívali malinko pod pokličku, 
jak takové varhany vznikají. Setkali jsme 
se se zapálenými mistry, kteří se radují ze 
své práce. Na jaře pak farnost dostala od 
firmy finální nabídku varhan a položkový 

rozpočet, nad kterým jsme mnohokrát přemítali na několika frontách. Během léta 
se připravovaly a pročítaly smlouvy o dílo, které již obsahovaly detailnější popis 
varhan, ale též darovací smlouvy, které budou uzavřeny mezi holandskou nadací 
„Stichting Tismice“ (která převážně bude stavbu financovat), ale také obcí Tismice 
(která zřídila otevřený účet na podporu stavby nových varhan) a naší farností. 

Na podzim se stalo několik malých zázraků. V říjnu jsme dostali po přezkoumání 
souhlas generálního vikáře, že smlouvy mohou být podepsány a v listopadu v Praze 
při kolaudaci velkých varhan ve spořilovském kostele byla podepsána smlouva  
o dílo firmou Dlabal-Mettler, která po dokončení tohoto velkého projektu, bude 
mít prostor na realizaci dalších zakázek, tedy i na Tismice. Následovaly podpisy 
našeho pana faráře, paní starostky a paní Novákové v Holandsku. V prosinci, krátce 
před Vánocemi, proběhla v Tismicích schůzka, které se zúčastnili stavitelé, ale 
také diecézní organolog pan Štěpán Svoboda, který je zaměstnanec Arcibiskupství  
a na celou akci dohlíží, připravuje smlouvy a Petr Štěpán, který se s radostí ujímá 
výtvarné podoby nástroje. Zde proběhlo již dosti detailní debatování o vizuální 
stránce varhan. Pozorovala jsem, jaká až neuvěřitelná shoda zde panuje a z hlav 
tryskají nápady, které celou věc posunují zase o kus dál. Myslím, že se rodí něco 
zcela ojedinělého, co nebude ani trochu očekávat nikdo z nás…

Zdá se, že je toto dílo požehnané, protože počátkem ledna se připojil k podpisům 
na smlouvách ještě podpis generálního vikáře Mons. Jana Balíka. Nyní už je nový 
nástroj skutečně a nezadržitelně jako malý plod počat a začíná se rodit. Porod bude 
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dlouhý, ale konec by měl nastat na podzim 
roku 2022. Letos na jaře budou hotovy 
technické nákresy, které budou takovým 
malým snímkem z ultrazvuku. Ráda bych 
vás celou akcí na obnovu tismického kůru 
provázela slovem i obrazem jako seriálem  
v budoucích číslech Fčasu. Možná se 
připojí i další zúčastnění. Nezbývá, než 
vyjádřit velký dík všem, kteří se jakkoliv 
zapojili do všech příprav a zároveň i dále 
prosit Tismickou Madonu za lehký porod!

MARTINA PŘIBYLOVÁ

JUBILANTI

Vzpomínáme
Dne 4. 2. by se dožila 99 let paní Drahomíra Slavíková, věrná českobrodská 
farnice.
Dne 13. 2. by oslavila rovněž 99. narozeniny slečna Ludmila Klusáčková, dlouholetá 
hospodyně a sestřenice D.P. Jaroslava Vystrčila.
Kdo jste je znali, vzpomeňte  prosím s námi.

Jubilanti
Dne 13. 2. se dožila významného životního jubilea 95 roků paní Marie Kapičková.
Dne 21. 2. oslavil své 85. narozeniny pan Josef Pěnička.
Farníci oběma jubilantům srdečně blahopřejí a do dalších let  přejí hojnost Božího 
požehnání.
Za farnost byly oslavencům předány dárkové balíčky. 

JARKA PŘIKRYLOVÁ



PŘÍPRAVA NA INICIACE

Přípravka
Ahoj, ahoj, tak to bráška nestihl. Jestli 

si pamatujete, jak jsem minule říkala, že 
možná budeme mít s miminkem narozeniny 
ve stejný den, tak se mu nakonec do těch 
největších mrazů nechtělo a počkal si 
raději ještě dva dny, až se trošku oteplí. 
Děkujeme všem, kteří se za něj a za mamku  
v těhotenství modlili, vaši duchovní podporu 
jsme velmi cítili a moc si toho vážíme.

Teda řeknu vám, ten hlídací PES mě 
trochu štve. Myslím toho, kvůli kterému se 
zas nemůžeme scházet ani na přípravu, ani 
na náboženství a ani na fotbal. No ale nedá 
se nic dělat. Možná se my křesťané málo 
modlíme, a proto se situace moc nelepší, 
nebo nevím, moc tomu nerozumím.

Modlitba je ale zrovna téma, kterému jsme se teď v brožurce „Na cestě za 
Ježíšem v eucharistii“ doma věnovali. Možná by nás mohlo překvapit tvrzení, že se 
máme modlit vlastně jen jednou denně, ale pokud se díváme na celý život jako na 
modlitbu, na čas, který trávíme s Bohem, pak už nám to začne dávat smysl.

Mohlo by se zdát, že je jedno, jestli se modlíme, či nikoliv, vždyť Hospodin přeci 
ví, co je potřeba, ale je dobré si uvědomit, že modlitbou vlastně posvěcujeme čas. 
Že když se modlíme, modlí se s námi sám Pán Ježíš nebo Panna Maria a to je přeci 
veliká věc! 

Tím nejcennějším, jak můžeme čas posvěcovat, je potom slavení Eucharistie. Už 
se opravdu moc těším, až ji budu moci také přijímat. Víte, že ne vždy to bylo možné, 
aby k Eucharistii přistupovaly i děti? Vděčíme za to až Piu X., který jako chlapec 
toužil po Kristu a tak, když se později stal papežem, umožnil, že mohou ke svatému 
přijímání chodit i děti mladší 12 let. Jeho heslem bylo: „obnovit vše v Kristu“. A jak 
jsme se v brožurce dozvěděli, vybízel k časnému a častému přijímání.

Překvapila mě mamka, když říkala, že se můžeme od miminka ledasčemu naučit. 
Já se teda těším, že mu budu ukazovat všechno, co umím, ale že bychom se od toho 
mrněte něco učili my, to mi nějak nedává smysl. Tak jsme si přečetli osmý žalm, 
ve kterém se ve třetím verši píše: „ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný 
val proti svým protivníkům a zastavil nepřítele planoucího pomstou…“ No když se 

8 FČAS 3/2021



v Bibli píše, že i malé děti mohou mít s Hospodinem 
takovou moc, tak na tom asi něco bude.

Mamka se prý s každým narozeným dítětem naučila 
nějaké nové modlitbě. Vypravovala mi, že když jsem 
byla v bříšku a hrozilo, že se narodím předčasně, tak se 
začala v nemocnici pravidelněji modlit růženec a pak 
s tím pokračovala i při kojení. Při Františkově narození 
se zase častěji začala v poledne zastavovat s Proglasem 
na modlitbu Anděl Páně a při Martínkovi ji prý začala 
oslovovat Denní modlitba církve. Tak uvidíme, čemu 
nás naučí Jaroušek.

Také jsme se v rámci přípravy měli v tomto čase věnovat tématům: hřích  
a desatero. Obojí jsme nedávno probírali i v rámci náboženství, takže to bylo 
tentokrát takové opáčko. Stejně jako kdysi v příběhu o Adamovi a Evě je i dnešnímu 
člověku vlastní touha být sám sobě bohem, je proto důležité neustále upírat svůj 
pohled k Hospodinu, litovat svých pochybení a prosit o odpuštění. 

Vždyť desatero to nejsou nějaké zákazy a příkazy, ale naopak jsou to rady od 
milujícího Otce, jak má žít svobodný člověk. Je to vyznačení cesty k bezpečnému 
cíli. Vždyť těmi slovy začíná i předání desatera v Písmu svatém: „já jsem Hospodin, 
tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z domu otroctví“. 

Je jistě důležité se o modlitbě a modlitbám učit, ale ještě důležitější je pak 
podle toho žít. Tak vám i nám přejeme, ať se tomuto umění scházet se v modlitbě  
s Pánem, stále hlouběji učíme. Amen. 

NIKOLKA A PETRA NAJBERTOVY
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Biřmovanci
Jmenuji se Anežka Marie Červená a ráda bych 

se vám představila jako další člen skupinky 
biřmovanců. 

Je mi 15 let, bydlím v Přehvozdí s rodiči, jednou 
ségrou (zatím), dvěma psy,  ovcemi, králíky, 
slepicemi a kočkami (jejich počet se ale tak často 
mění, že ho nebudu raději uvádět). 

Na základní školu jsem chodila v Českém Brodě, 
na druhý stupeň jsem přestoupila do soukromé 
základní školy v Poděbradech. V současné době 
jezdím do pražského Karlína na SOU kadeřnické. 
Tento obor jsem si vybrala proto, že si myslím, že 
mě bude bavit stříhání vlasů a těším se, až ode mě 
budou zákaznice odcházet spokojené z nového 
účesu. Tenhle obor nemá moc daleko od dalších 
věcí kolem vizáže, a to mě celkem zajímá. Výuka 

teď sice probíhá jen online a to mě moc nebaví, ale nedá se nic dělat. Doma se 
toho také hodně naučím, protože mám dvě česací hlavy, na kterých si trénuji práci  
s vlasy (natáčky a účesy). Střih a barva se dá skvěle naučit na rodinných příslušnících, 
případně návštěvách. Takže kdybyste někdy náhodou k nám zavítali, počítejte s tím.  
Mimo školy mě baví i malování na obličej, ale k tomu se nedostanu tak často.

Do kostela jsem začala chodit v 9 letech  
a o rok později jsem byla pokřtěná zároveň  
s celou mojí rodinou. Jako křestní patronku jsem 
si vybrala Pannu Marii, protože se mi líbí, jak žila 
a je i mým vzorem. Můžu na sebe ještě prozradit, 
že už jsem si vybrala i biřmovací patronku. Je 
to Bernadetta Soubirousová. Viděla jsem film 
„Píseň o Bernadettě“ a nemohla jsem její příběh 
dostat z hlavy. Nakonec se zabydlel i v mém srdci 
a tato žena se stala mojí nejoblíbenější světicí. 
Těším se, až se budu moct podívat do Lurd. 
Nejdřív si na tuto pouť ale budu muset vydělat 
peníze. 

V kostele sedím většinou tam, kde moje rodina. 
Ale když si můžu vybrat sama, sedávám si vpravo 
vzadu. Je těžké mne přehlédnout, protože mám 
docela vysokou postavu.
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OKÉNKO SVĚTCŮ

PANNA MARIA LURDSKÁ

Málokteré městečko se může pyšnit šesti miliony návštěvníků ročně, letištěm  
a symbolem živého dokladu křesťanství v samém srdci racionalistické Evropy – ve 
Francii. Stále oslovuje nové generace, které prosí o uzdravení duše i těla. 

Ke zjevení Panny Marie v Lurdech došlo 11. února roku 1858. Poté následovalo 
ještě dalších 17 zjevení, která byla ukončena v červenci téhož roku. Svátek P. Marie 
Lurdské je připisován na 11. února a toto datum je také prohlášeno Světovým dnem 
nemocných. Lurdy, malou jihofrancouzskou obec v podhůří Pyrenejí, proslavila  
sv. Bernadetta Soubirousová, které se zde, jako čtrnáctileté dívce, opakovaně 
zjevovala Panna Maria. 

Bernadetta se narodila 17. 2. 1844 v Lurdech do chudé rodiny a vyrůstala se třemi 
dalšími mladšími sourozenci. Sama od dětství trpěla různými svízelnými chorobami. 
Chodit do školy nemohla, a tak její znalosti byly velmi omezené. Mezi lidmi však 
byla oblíbená pro svou pokoru a dobrosrdečnost. V roce 1855 propukla v Lurdech 
epidemie cholery, zemřelo mnoho lidí a Bernadetta se také nakazila. Nemoc jí 
způsobila astma a v dalších letech kostní tuberkulózu nohou, což bylo později také 
příčinou jejího úmrtí. Roku 1858 se začala připravovat na první svaté přijímání  
a zároveň chodit do základní školy, kterou vedly sestry z Nevers. Bernadetta se 
velmi rychle naučila číst a psát. 

Onoho rána šla Bernadetta se svou sestrou Toinettou a přítelkyní Jeanne do lesa 
sbírat dříví. Když se dívkám trochu vzdálila, povšimla si, že ve skalním výklenku, 
nazývaném Massabielle, se rozzářilo ohromující světlo. Obepínalo postavu nádherné 
mladé ženy oblečené do bílých šatů s modrou šerpou. Přes hlavu měla natažený 
dlouhý závoj a u každé její nohy se objevila jedna růže. Ruce sepjaté k modlitbě, 
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růženec visel mezi loktem a zápěstím. Dívka byla zpočátku tak ochromena, že se 
nemohla k ničemu přinutit. Až po chvíli se dokázala pokřižovat a díky tomu z ní 
opadla nejistota. Klekla si a začala se modlit růženec – poté P. Maria pokynula, aby 
k ní dívka přistoupila. Bernadetta se ale neodvážila, a tak zmizela. 

Docházelo k dalším zjevením a zprávy o nich se rychle šířily mezi lidem. Při pátém 
zjevení Panna Maria naučila Bernadettu modlitbě. Její obsah nikdy nezveřejnila. 
Vizionářka se ji modlila po celý svůj krátký život. Byla požádána, aby se modlila za 
hříšníky. V dalším ve zjeveních, 25. března, se Panna Maria Bernadettě představila 
slovy “Jsem Neposkvrněné početí“. Dívka tomuto termínu nerozuměla a sdělila 
ostatním, co slyšela. Bernadetta byla v roce 1933 papežem Piem XVI. svatořečena 
právě na tento svátek. Na místě zjevení byl také na žádost Panny Marie místními 
obyvateli postaven kostel. 

 V jeskyni, kde setkání probíhala, vytryskla při jednom zjevení voda s léčivými 
účinky. Voda z pramene již druhý den po svém nálezu údajně uzdravila prvního 
nemocného. Zázraky neustále během dalších let pokračovaly, a proto byl v roce 1892 
zřízen Lékařský úřad, který zkoumal a dodnes zkoumá důvěryhodnost jednotlivých 
případů. K poslednímu úředně uznanému uzdravení došlo v roce 2002. Tehdy se 
vyléčil Jean Francois Serge díky koupeli v lurdské vodě z bolestivého ochrnutí levé 
nohy. 

Aby Bernadetta unikla zvědavosti 
poutníků a také pomlouvačné 
kampani, vstoupila 7. července 
1866 do kláštera Milosrdných sester  
v Nevers-sur-Loire, kde se věnovala 
ošetřování nemocných. Nebylo to 
pro ni jednoduché, protože trpěla 
mnoha nemocemi – srdeční slabost, 
migrény, nádor na koleně, postupné 
hluchnutí, žaludeční potíže. Sama 
říkala v poslední etapě svého života: 
„Mým zaměstnáním je být nemocná.“ 

Bernadetta však žila jinou než pozemskou nadějí. Její Paní jí totiž vzkázala: “Budeš 
se mít dobře ne v tomto, ale v tom druhém životě.“ Zemřela zcela vyčerpána  
16. dubna 1879 ve věku 35 let.

V roce 1940 slíbil sklíčený rakousko – český spisovatel Franz Werfel před jeskyní 
Massabielle, že pokud se mu podaří utéct do Ameriky před nacistickou perzekucí, 
tak bude, doslova řečeno, „zpívat píseň o Bernadettě.“ Později se mu opravdu 
podařilo uprchnout a svému slibu dostál, protože v roce 1941 vydal knižně román 
s prvky dokumentu Píseň o Bernadettě, který pojednává o zjeveních. V roce 1946 
byl také na základě jeho knihy natočen stejnojmenný film. 
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Boží služebník, Jan Pavel II putoval do Lurd dvakrát. Jeho druhá návštěva byla 
zároveň jeho poslední zahraniční cestou. Papež tam tehdy řekl známá slova: „Hle, 
dosáhl jsem konečný cíl své poutě.“

Po smrti Bernadetty Soubirousové její tělo nepodlehlo rozkladu. Prvních 46 let 
po její smrti tělo spočívalo v zemi. Od roku 1925 je uloženo ve skleněném sarkofágu 
v kapli kláštera Saint Gildard v Nevers. Pouze na tvář a ruce je nanesena tenká 
vrstva vosku. Tímto způsobem není možné žádné tělo mumifikovat, zachovat 
nedotčené vnitřní orgány apod. Neporušenost těla po smrti v tomto i několika 
jiných případech, zůstává nevysvětlitelným jevem. Pro křesťany se tato skutečnost 
stává přesvědčením o nadpřirozeném charakteru tohoto úkazu. 

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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Třetího dne vstal z mrtvých…
V minulém čísle jsme se věnovali tajemství Ježíšova vtělení a jeho života. Naše 

úvahy jsme zakončili v části Kréda, kde se hovoří o Ježíšově smrti. Dnes se budeme 
věnovat tomu, co následovalo potom – třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 
Víra v Kristovo vzkříšení je základem křesťanské víry, samotným jádrem. Původní 
zvěst o prázdném hrobu (zvěst nedělního rána) je ještě téhož dne doplněna 
vyjádřením toho, proč je hrob prázdný – Ježíš vstal z mrtvých.

Ježíš vstal z mrtvých, to je základní poselství, to první a to hlavní, co se v křesťanské 
víře hlásá. Všichni kanoničtí evangelisté nás o této skutečnosti zpravují. Činí tak  
v poslední kapitole svého evangelia (výjimkou je evangelista Jan, který se tématu 
věnuje v posledních dvou kapitolách). A ve zvěsti se nezaměřují primárně na fakt 
samotného vzkříšení – nikdo z evangelistů nepopisuje, co se v hrobě v noci stalo, 
ale na to, co toto vzkříšení znamená.

Evangelisté nám vypráví o třech osobách, které Ježíš vzkřísil – Jairovu dceru, 
Naimského mládence a Lazara. U všech těchto vzkříšení je vyjádřeno, že se jednalo 
o návrat do původního stavu, tedy o obnovení pozemského života. Ježíšovo 
vzkříšení je ale podstatně odlišné. Zde se nejedná o návrat do pozemského stavu – 
tedy vzkříšení, které by znamenalo, že Ježíš nakonec jednou znovu zemře, tak jako 
již zmíněné postavy, ale Ježíšovo vzkříšení je vzkříšením pro věčnost. To následně 
podtrhujeme také vyznáním, že vstoupil do nebe.



Evangelisté nám tak představují odlišnost Ježíšova těla. Ano, toto tělo má rány 
po hřebech (je to právě Ježíšovo tělo), ale toto tělo je oslavené (učedníci, ženy… ho 
nepoznávají). Ježíšovo tělo je fyzické, reálné (Ježíš před učedníky jí, učedníci se ho 
dotýkají), ale není vázáno pozemskými zákony (zmizí jejich očím, stane uprostřed 
nich, i když jsou dveře zavřeny).

Vyznání, že Ježíš vstal z mrtvých, 
tedy není vyjádřením, že byl navrácen 
pozemskému způsobu života, ale obsahuje 
vyznání novosti tohoto stavu. Ostatně 
např. apoštol Pavel o tomto bude ve svých 
listech několikrát mluvit. 

V různých vyjádřeních se můžeme 
setkávat s dvojím způsobem sdělování 
toho, jak došlo k Ježíšovu vzkříšení.  

Říkám, že Ježíš vstal z mrtvých. V tomto případě je aktivním sám Ježíš, on je tím, kdo 
projevuje moc nad smrtí – jako Bůh. Ale také užíváme spojení, že Ježíš byl vzkříšení. 
Zde je spíše zmíněna aktivita Boha Otce, případně Ducha svatého. Tedy vyjádření 
toho, že vzkříšení je, jako vše ostatní, dílem celé Trojice. Obě dvě vyjádření se tak 
vzájemně doplňují.

Vyznání víry nám neříká jen, že Ježíš vstal z mrtvých, ale doplňuje tuto výpověď 
o to, že k tomu došlo třetího dne a že k tomu došlo podle Písma. Obě dvě 
vyjádření odkazují na to, že Ježíšovo Velikonoční tajemství je naplněním Božího 
plánu spásy, jak ho odhaloval a sděloval již v dějinách prostřednictvím proroků  
a dalších významných postav. Ježíšova smrt a jeho vzkříšení nejsou nějakou hloupou 
shodou okolností, pouhým důsledkem politické situace. Ta není určující (Ježíš nebyl 
primárně politická oběť), ale jsou to „jen“ souvislosti, historický rámec, ve kterém 
se dějiny spásy naplňují.

Ve vyznání víry dále pokračujeme tvrzením, že vstoupil do nebe. Jak jsme již 
zmínili, jedná se o potvrzení odlišnosti Ježíšova vzkříšení. Je to počátek posmrtného 
života člověka, účast na věčné blaženosti těla a duše.

V různých filosofických směrech jak tehdejšího řeckého myšlení, tak v dnešní 
době k nám pronikajících východních praktik, se setkáváme s ideou, že tělo a hmota 
jsou něčím, co zatěžuje lidského ducha. Smyslem lidské existence, lidského života, 
je osvobodit se od této hmoty a dosáhnout duchovního splynutí. Křesťanství se 
od těchto směrů zásadně odlišuje. Již tajemství vtělení je šokem – Bůh se stává 
člověkem, přijímá lidské tělo, hmotu (slova: A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi 
námi znamenají, že Slovo se stalo „masem“, hmotným tělem). To je ale v jistém 
slova smyslu ještě nic proti vyjádření, že vstoupil do nebe. Vtělení, přijetí těla by 
mohlo být jen něčím dočasným, nástrojem k vykoupení člověka. Ale my křesťané 
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vyznáváme a v Ježíši Kristu poznáváme, že naše blaženost nespočívá v odloučení se 
od těla, od hmoty, ale že se týká i jí. 

To je další základní výpověď a obsah křesťanské víry. Víra v reinkarnaci a jiné 
podobné přístupy nejsou jen odmítáním nějaké části křesťanské víry, ale samotného 
jádra, toho, co můžeme počítat mezi nejpodstatnější. Podobně je nebezpečný 
jakýkoli spiritualismus, který není prožíván v souladu s hmotou, lidským tělem.

Ve vyznání víry dále pokračujeme, že tento Ježíš, který vstoupil do nebe, sedí 
po pravici Otce. Ono posazení se po Otcově pravici vyjadřuje naši víru, že se Ježíš 
ujímá vlády, že je zahájena Mesiášova vláda. Jestliže učedníci, respektive židovský 
národ očekával Mesiáše, který usedne na Davidův trůn, a tato očekávání vycházela 
z proroctví, která Hospodin lidu sděloval prostřednictvím proroků, pak v Ježíši se 
toto skutečně naplňuje. Jen ne způsobem, který všichni očekávali. Ano, Ježíš je 
Mesiášem, který přišel, aby se ujal vlády, ale tato vláda není pozemsky-politická.

V závěru dlouhého druhého článku vyznání víry zaměřujícího se na druhou 
Božskou osobu zaměřujeme pozornost na otázky eschatologie, tedy posledních 
věcí. Naše víra se nevztahuje jen k minulosti – tomu, co Bůh udělal, ale je také vírou 
očekávání toho, co Bůh udělá. Je to očekávání Kristova druhého příchodu. Celé 
dějiny spásy od Kristova nanebevstoupení jsou očekáváním tohoto příchodu. To je 
hlavní vlastností církve, to udává tón veškerému jejímu jednání a životu. Ostatně  
v liturgii toto různým způsobem opakovaně vyjadřujeme – na tvůj příchod čekáme; 
v očekávání jeho slavného příchodu; …dokud on nepřijde ve slávě.

Pánův příchod na konci věků bude příchodem soudce, jak vyjadřujeme ve vyznání 
víry – přijde soudit živé i mrtvé. V našich kostelích se častokrát setkáváme v centrální 
části kostela s vyobrazením různých světců. Když 
ale vyrazíme např. do Itálie, častokrát uvidíme, že 
v centrální části kostela, v apsidě, je vyobrazení 
pantokratora, vládce, nebo také soudce.  
V naší zemi jedním z nejvýznamnějších takových 
vyobrazení je mozaika na Svatovítské katedrále, 
nad tak zvanou Zlatou bránou. Kristus, který sedí 
jako vládce, ale i jako soudce a po jeho levici  
a pravici jsou zatracení i vysvobození. 

Očekáváme-li druhý příchod Pána, 
očekáváme-li ho jako soudce, tak jej také 
očekáváme jako krále, toho, kdo bude vládnout 
navěky. Jak vyjadřuje sv. Pavel ve svých listech 
– bude mu položeno všechno pod nohy.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Marka Lukáška 
evangelického faráře působícího v Českém Brodě 

Poprvé jsem se s ním setkala v našem 
kostele během natáčení Adventu v papučích. 
Zaujal mě svou přirozenou přátelskostí, 
uměním mluvit o složitostech víry jednoduše 
a samozřejmě se mi v hlavě vyrojila spousta 
otázek, které se týkají života a fungování 
jiné církve. Jak se žije farářům, kteří mají 
rodinu? Co si mám myslet o farářkách? 
Napadlo mě, že Marek je ideální kandidát 
na rozhovor do našeho časopisu. Navíc, jak 
jsem se dozvěděla, naše farnosti jsou silně 
propojené!

Marku, vždycky jste chtěl být knězem?
V protestantských církvích užíváme spíš slovo farář. Ale k vaší otázce, 
nejdřív jsem se vůbec nějak musel dostat do církve. Jsem z nevěřící rodiny. 
Moje rozhodnutí pro ni bylo velkým překvapením, protože v naší rodině 
byli advokáti, režiséři atd., ale nikdo neměl nic společného s církví. Podporu 
jsem tedy z jejich strany neměl žádnou.  Moje rozhodnutí nastalo na prahu 
dospělosti. Když se v roce 89 otočil režim, cítil jsem vnitřní povolání stát 
se duchovním, kazatelem. Už před revolucí jsem o tom uvažoval, ale jak 
jsem neměl v církvi žádné známé, nevěděl jsem, jak na to. Bylo divné 
přijít do kostela a říct udělejte ze mě faráře. Tak jsem nějakou dobu do 
kostela chodil, a pak jsem se se svým přáním svěřil farářům. Stát se farářem 
není jen o vnitřním cítění, povolání k tomuto povolání, ale také sama 
církev musí říci, že Vás chce. Pak se rozjede ta formální část, kdy projdete 
nějakou průpravou a vzděláním. Církev si ale vždy ponechává možnost 
říci, zdali tohoto člověka vysvětí, nebo ne. Fakulta nezkoumá mravní profil 
studenta.

Je studium na evangelického faráře v něčem specifické?
Bývá pravidlem, že čeští evangelíci vyjedou na část studia také do zahraničí 
(Skotsko, Německo, USA, Holandsko). Líbí se mi, že na protestantských 
fakultách, především v cizině, učí i katoličtí kněží a naopak. Přijde mi to 
obohacující. V teologii vám to může osvětlit řadu věcí, na které byste 
sami nepřišli. Například jeden katolický kněz v Hamburku se specializuje 
na Martina Luthera, a dokonce napsal výbornou knihu Cesty k Lutherovi. 
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V jejím úvodu uvádí, že je sice katolickým knězem, ale kdo má chuť, ať 
se seznámí s jeho pohledem na tohoto protestantského teologa.  A je 
to nádherný pohled! V univerzitní teologii je velmi důležité, aby to bylo 
propojené na obě strany.  Představa křesťanství, že si kopu jenom za 
ten svůj tým, za tu svoji malou církev a okolo mě nic nezajímá, je děsivá. 
Bohužel lidí s takovou představou je hodně.

Nedá mi to, abych se nezeptala na, pro mě velice netradiční, roli farářky  
v protestantských církvích. Co žena farářka přináší do života církve?

Třeba když jsem na bohoslužbě na dovolené, rád jsem příjemcem charismatu 
farářky. Mám s nimi výborné zkušenosti – tedy v evangelické církvi. Pořád 
jich je ještě trochu méně, je to třeba 20 %. Ženy farářky se objevují zhruba 
od 50. let minulého století, tedy po válce. Je to tak víceméně všude ve 
světě stejné. Ženy musejí překonat určité předsudky i v evangelické církvi. 
Nejsou sice tak silné, ale objevují se. Zvlášť třeba na moravském venkově, 
kde je představa staršího, prošedivělého faráře, který má doma manželku – 
paní farářovou. To je taková silná instituce – má šatečky a požívá roli první 
dámy. A teď když na faru přijde mladá dáma – např. známá husitská farářka 
Martina Kopecká, která má moderní účes, nalakované nehty, tak je to šok. 
Tím, že musely překonat více překážek než my muži, tak se zocelily a přišly 
ty nejlepší. Po stránce teoretických znalostí Bible nebo biblických jazyků 
jsou naprosto perfektní a připadá mi, že většinou tolik nehrají mocenské 
hry. Přijde mi, že muži si někdy ukazují svaly (tedy v tom duchovním 
smyslu). U žen to, až na malé výjimky, nepozoruji vůbec a většinou se 
chovají víc přátelsky, nesoupeří. Moje zkušenost je, že ženy jsou laskavější, 
víc naslouchají. Také mě baví melodie a barva ženského hlasu. Ženy mluví 
jinak, laskavě. Možná v tom cítím matku… Něco jako Máří Magdaléna  
v tom nejlepším slova smyslu. Kdežto ten muž tam burácí, je to takový 
hrdina víry – typ apoštola Pavla.

Zdá se tedy, že i ženy mají v církvi nezastupitelnou roli…
No samozřejmě! Od 60. let 20. století ženy tato témata vnesly do církve. 
Jistě, že někdy dělaly chyby, ale stejně tak i muži.  Existuje cosi jako ženská 
spiritualita. Feministická teologie není hloupá. Je víc otevřená životnímu 
prostředí, vztahům, péči o potřebné. Feministická literatura a teologie se 
obecně zabývá postavením ženy v církvi, a ne vždy je to postavení důstojné. 
Je to různé. Platí to i pro protestantské církve. I tam se uplatňuje ten prvek: 
my jsme muži, my budeme rozhodovat a vy ženy nám vytřete kostel. 
Na to jsem narazil mnohokrát. Nebo při pohoštění. Zpravidla to dělávají 
ženy a pak někdy říkají: „ale pánové, tak umýt nádobí snad umíte taky, 
ne?“  Služby, v církvi zvlášť, by měly být takové, že se nebojíme té práce, 
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ačkoliv mimo kostel není třeba doceněná – jakože muž půjde umýt okna 
do kostela. Nemyslím si, že uvařit kávu nebo čaj by bylo pro muže něco 
dehonestujícího. Možná jsou zájmy žen jiné – rozumí víc dětem, mladým 
ženám. Mají citlivost pro určitý typ lidí, ale pro jiné zase ne. Proto je ideální, 
aby ve větších farnostech bylo víc duchovních. Každý má přednost v něčem 
jiném, neexistuje ideál, který by pokryl všechny potřeby farnosti. Někdo je 
dobrý kazatel, někdo teolog, pastor, ekonom, stavitel…

Jak se vůbec farář dostane do konkrétní farnosti?
V evangelických církvích mají jednotlivé farnosti svoji samostatnost, jde  
o samostatnou právnickou osobu. Kostel je jejich vlastnictvím. Mají 
dokonce právo si sami sehnat svého faráře. Existují seznamy farářů, kteří 
mají právo tuto práci vykonávat – tedy mají svěcení a univerzitní vzdělání 
+ církevní praxi. Kontroluje to vedení církve. Pokud farnost má tu sílu, 
zkontaktuje si i více kandidátů a provede se konkurz. Pak následuje volba  
a vybraný uchazeč musí dostat hlasy farníků. Zpravidla se farář volí na dobu 
pěti let. Může ale opakovaně kandidovat, jen musí znovu získat ty hlasy. 
U nás tedy vedení církve nikoho nikam neposílá. Má to samozřejmě svoje 
pozitiva – jde o svobodu, demokracii. Ale taky svoje nevýhody. Někdy se 
stává, že farníci dávají najevo: my jsme si tě zvolili, tak budeš dělat to, co 
my chceme. Může se stát, že ten farář by to chtěl dělat jinak. 

Myslíte si, že v katolickém prostředí, kde kněze dosazuje do farnosti jeho 
nadřízený, je to jiné?

S katolickými knězi mám ve své profesní kariéře dobré vztahy. Když si 
rozumíme, tak si v soukromí ledasco povíme. Přes to naše povídání jsem 
mohl nahlédnout i do jejich života ve farnosti a přijde mi, že v hodně věcech 
to máme podobné. 

Jak na přesun farářů reagují jejich rodiny? Děti musí měnit školy, kamarády…
Bývá to těžké. Někdy nejde odejít tam, kam vás církev volá. Například 
kolegy manželka je soudkyně, která je ze zákona jmenovanou soudkyní na 
určitém území – nemůže tedy tak snadno odejít a najít si práci v jiném 
koutě republiky. Co se týče dětí, tak obecně se říká, že dokud jsou děti  
v předškolním věku, tak s vámi pojedou na Nový Zéland a nevadí jim to. Ale 
jakmile začnou chodit do školy, začíná to být složitější. Někdy tedy v těch 
rodinách dochází k těžkému dorozumívání, někdy až křivdám. Samozřejmě 
to dopadne i dobře, že si rodina zvykne, ale někdy taky ne. Něco jiného je 
život profesionální, život služby v církvi. Ale když rodina není v pořádku, 
dopadne to na vás a pak jde o lidské neštěstí. V tom je služba neženatých 
celibátních kněží jednodušší, zabalí se a jdou. Ale je to samozřejmě také  
o povaze, někdo se změn bojí.

18 FČAS 3/2021



Mohl byste nás seznámit s vaší českobrodskou evangelickou farností?
Je velmi malá. Má to různé důvody. Není tradiční evangelickou farností, 
která by tu měla 300 let svůj kostel s evangelíky. Tento kostel, který máme, 
jsme získali až po válce v 50. letech. Původně to byla pohřební kaple. 
Evangelíci se sem postupně integrovali. Původní centrum farnosti byly 
Kšely, starý kostel i fara ale byly odprodány. Šlo o vesnickou farnost, která 
skomírala, v 60. letech zanikla zcela. Sídlo sboru bylo přeneseno tedy sem 
do ČB – byla tu postavena dřevěná fara a opravený kostel. Vždycky to bylo 
tak, že tu vznikalo něco nového, ve vlnách. Někdy to šlo dobře, lidí bylo víc 
a někdy míň. Teď když nás je v kostele v neděli 30, 40, tak jsme rádi.

Přiznám se, že možná ani netuším, v čem všem se propojují naše farnosti? Co 
vlastně všechno společně podnikáme, přesněji jsme podnikali před pandemií?

Pravidelné ekumenické bohoslužby. 
Ekumenická setkání 1x měsíčně. Mám 
radost, že tam chodí spousta lidí, okolo 
pětadvaceti. Řekněme osm evangelíků 
a zbytek katolíků. Je to uvolněnější 
setkání, relativně neformální, s kávou 
a čajem, modlitbou, zamyšlením. 
Střídáme se v setkání v Oranžovce  
a u nás ve Zvonici. Dále jsme se my 
faráři scházeli jednou měsíčně na 
snídani a řešili věci, které byly potřeba. 
Pravidelná Křížová cesta na Velký 
pátek, společná Svatodušní vigilie 
v sobotu večer, další příležitostné 
akce, občas nějaký koncert. Závěrem 
roku jsme měli společné natáčení 
Adventu v papučích a štědrovečerní 
bohoslužbu.

Jak si dnes stojí kněží a faráři ve společnosti?
V době sekularizace (v 19. - 20. století) úcta ke kněžím spadla. Pokud si dnes 
najdete žebříček úcty k jednotlivým povoláním v ČR podle důležitosti, tak 
farář je na podobné příčce jako uklízečka. Nic proti uklízečce, to je dobré 
místo, ale bývá to někde dole tak na 30. místě.

Myslíte, že za to mohou církevní skandály, o kterých se v poslední době hodně 
mluvilo?

Určitě, teď nám nikdo nic nedaruje. Záleží na církvi, jak to uchopí.  Naštěstí 
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jsou ale i kněží, kteří jsou v médiích výborní a zaujmou širší společnost – 
mám na mysli Marka Orko Váchu, Pastoral Brothers, zmiňovanou husitskou 
farářku a další. Musíme tedy pracovat na tom, abychom alespoň nějakého 
respektu dosáhli. 

Jak tedy můžeme přistupovat k těm skandálům, jak si to vysvětlit?
 Stejně jako kněží, i apoštolové byli různí. Při biblických hodinách s farníky 
jsme nedávno narazili na to, že každý apoštol měl nějakou povahovou 
vlastnost, která nebyla asi z pohledu Ježíše ideální.  Ale závěrem jsme 
si říkali, vždyť ale i přesto si je Ježíš vybral, a to je asi nějaká významná 
zpráva! Tedy že i my jsme v církvi vybráni s těmi vlastnostmi, nějak se s tím 
pereme, ale nikdo nejsme ideální. I kněží selhávají, ale kdo neselhává ve 
svém životě? Samozřejmě v určitých rolích očekáváme, že pokud člověk 
selže, odstoupí – premiér, prezident apod. – to platí i pro faráře.  Ale nejde 
na něj pak plivat! Ta největší svátost, která nás spojuje a určuje, je křest. 
My všichni jsme pokřtěni. Není horší, nebo lepší křest. Není farářský křest. 
Všichni jsme spojeni – bratři a sestry v Kristu. Tedy i kněží mají stejný křest 
jako my. Církevní funkcionáři nejsou supermani.   

Jako farář se setkáváte se všemi lidmi, i s těmi 
řekněme morálně na hraně. Jak složité je 
přijímat všechny příchozí?
Pokud chcete pomoct, nemůžete kádrovat, 
jestli to je narkoman, alkoholik, vrah, rozvedený 
člověk, někdo, kdo přišel z kriminálu. Lidi 
říkají, proč mu pomáháš, vždyť je to darebák! 
Ježíš za nimi ale taky chodil – za nevěstkami, 
celníky … a taky mu nadávali. Zároveň je to 
rizikové v tom, že komu pomáháte, může vás 
zradit nebo poškodit. Do věznic jsem chodil  
v 90. letech. Přijeli jsme na vrátnici a pustili nás 
bez nějakého důkladnějšího prověření dovnitř. 
Nebyla třeba žádná propustka, kádrování. 
Bylo to velmi spontánní. Měl jsem ve věznici 
sloužit bohoslužbu. Bachař mi přivedl 15 vězňů  
v teplácích, nechal mi je tam, sám odešel  

a zamkl za námi. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem nevěděl, jestli je to 
dobře nebo špatně. Jste v jedné místnosti s lidmi, které neznáte, kteří něco 
provedli. Ale oni jsou zpravidla velmi milí, protože vědí, že od faráře něco 
dostanou, takže chtějí být hodní.
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Co dostanou – máte na mysli třeba smíření, pokoj, naději?
 Ne ne, o duchovní potřeby tu moc nejde. Dostávají cigarety, koláčky, 
čokoládu. Tváří se, že by se i pomodlili, ale ta jejich zbožnost je někdy na 
oko. Ale nedá se to paušalizovat, nepoznáte to. I kdyby byl jeden z padesáti, 
který přichází z touhy po Bohu, bylo by alespoň nějaké dobré semeno… Ale 
neměl jsem na to prostě žaludek a nervy.

Působíte také jako kaplan v nemocnici. Kolik času této práci věnujete?
Ne mnoho, jeden půlden v týdnu. Lze i víc, či míň. Vedení nemocnice to 
nechává na mě podle mého uvážení. Faráři, kteří mají naplno na starost 
farnost, pobývají v nemocnici zhruba tento čas. Pak jsou také faráři, které 
církev přímo vyčlení na tuto službu, a ti tam pracují na plný úvazek.

Jak Vás napadlo stát se nemocničním kaplanem? Předpokládám, že k tomu 
potřebujete nějakou specializaci nebo je to v kompetenci každého kněze?

Koncem 90. let odjel můj kolega Pavel Pokorný, který je nyní ve vedení naší 
církve, do USA a tam vystudoval kurz nemocničního kaplanství i s výkonem 
dlouhé praxe. Svou zkušeností mě inspiroval.  Tady v Čechách jsme vůbec 
nevěděli, že něco takového existuje. Faráři chodili do nemocnice, ale jen 
na domluvené návštěvy.  Nemocniční kaplanství je něco úplně jiného. 
Jsme tam zaměstnáni na smlouvu, požíváme určitých práv, jsme členy 
nemocničního týmu, patříme tam.

Jaká je tedy konkrétní náplň práce nemocničního kaplana?
Může se pohybovat po oddělení a oslovovat pacienty, personál (lékaře, 
sestry, uklízečky). Nejde jen za těmi, co si ho pozvali na návštěvu. Ne vždy 
se tedy setkáme s nadšením ze strany zdravotníků. Někdo nás tam strpí, 
někdo je zase rád, že tam jsme. Je to různé. Někdy se mi podaří podpořit 
pacienta, aby se lékaře dokázal zeptat na otázky, které má. Také se stane, 
že naši pomoci využije i někdo z personálu. I ti bývají hodně psychicky, 
spirituálně zranění.  Zdravotníci podávají nejen v době covidu velké výkony 
a psychologická péče o ně není žádná, ani nikdy nebyla. Možná v církevních 
nemocnicích to bude lepší, ale v běžných se to neděje. Oni si odpracují 
službu a nikdo se nezajímá o jejich stav. Někdy to pak u nich bouchne a pak 
je ta chvíle, kdy se v tom s nimi můžu potkat.  Mám na to čas. Je příjemné, 
když se to občas povede. Je to najednou doklad, že moje práce má smysl.

Stalo se Vám někdy, že Vás zasáhl nějaký příběh, že sám jste potřeboval 
podporu?

Asi úplně ne. Musím mít profesionální odstup, abych mohl lidi utěšovat, 
pohřbívat. Konkrétně tady v brodské nemocnici působím na oddělení 
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Léčebny dlouhodobě nemocných, jde tedy o lidi v důchodovém věku. Občas 
přijdete na oddělení a dozvíte se, že paní už tam není, že zemřela. Zamrzí 
mě to, ale lhal bych, kdybych řekl, že pláču, protože to bych plakal pořád. 
Já tam vidím tu lidskou bídu. Když z nemocnice odcházím, říkám si, že jsem 
pro ty lidi udělal maximum, a mám z toho dobrý pocit, že jsem tam s nimi 
byl a jsou v rukách Božích. Tím se vracím k Ježíšovi a jeho učedníkům, kteří 
za nimi taky chodili. Vás to hřeje. Každý pomáhající to zná, má z pomoci 
dobrý pocit. Pak jsou ale situace, že se s někým nepohodnete, ať už  
s pacientem nebo s někým z personálu. Pár konfliktů jsem zažil. Nemocnice 
je plná emocí. 

Kolik je vyškolených kaplanů v naší republice?
Protestantských kaplanů je okolo třiceti, o kterých víme, ale je jich zřejmě 
víc. Jsme registrovaní v profesní komoře Asociace nemocničních kaplanů. 
Ne každý tam ale musí být registrovaný. Katolických kaplanů je o něco víc, 
ale také to budou desítky. Obecně je kaplanů v tomto slova smyslu málo, do 
budoucna si však myslíme, že jich bude víc. Představa je, že každá krajská 
či okresní nemocnice bude mít svého jednoho i více kaplanů. Například 
motolská jich má už nyní osm.

Jak nahlížíte na současnou situaci spojenou s pandemii Covid 19?
Když skončil komunismus, tak jsme si mysleli, že to nejhorší máme za 
sebou, že se už nic horšího nemůže stát. Že budeme řešit jen osobní věci 
– nemoc, autohavárie, rozvod, ale ne že budeme řešit celoplanetární krizi. 
Sám s tím taky bojuji. Díky tomu nyní trochu jinak čtu Bibli – třeba příběhy 
o tom, jak Ježíš uzdravuje nemocné.

Co se dovídáte?
Malomocenství je podobné s covidem – infekčnost, karanténa, doba 
karantény, izolace, zoufalství, umírání. Někteří se setkávali s Ježíšem a byli 
uzdraveni. Zároveň ale víme, že ne všichni byli uzdraveni. Jak je to myšleno? 
Máme šanci být uzdraveni, nebo ne? To poselství zní, že Bůh je milostivý 
a slitovává se, tak jako nad tím malomocným – ve smyslu lítosti, osobní 
solidarity. Ježíš se slitoval, dotkl se malomocného a očistil ho. A teď, jak 
je to s námi? My nevíme, kde toho uzdravujícího Ježíše potkáme – třeba  
v nemocnici, doma, na hygienické stanici, ve vakcíně, kterou považuji za dar 
Boží. Někteří se setkají s Ježíšem tímto způsobem, ale někteří ne. Protože 
i v době Ježíšově se uzdravili jen někteří, ne všichni. My nevíme proč. Když 
Ježíš říká, že je poslán kázat evangelium v celé Galileji, tedy v celém světě, 
věřím, že s ním setkáme. Ale nemohu zaručit sobě ani nikomu jinému, že 
nezemře v nemocnici na kyslíkovém přístroji. To setkání může nastat mimo 
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tento svět. Buď vůle tvá, jak 
ty, Pane, chceš, ne jak já chci. 
Já to chci, ale rozhodneš ty, 
Pane, a já to přijmu. Doufám, 
že ta naše víra je tak pokorná, 
že i kdyby to s naším tělem  
v tuto chvíli nedopadlo dobře, 
tak se odevzdáváme do 
laskavé náruče Boží, věříme ve 
vzkříšení a život věčný.

Co tedy můžeme dělat?
Modlit se. Už jsme se modlili za konkrétní lidi ve farnosti, kteří covid 
prodělali. Mám osobní zkušenost, že když jsem byl třeba na vážné operaci, 
tak jsem se modlil a odevzdával sám sebe do Boží náruče. Věděl jsem, že  
i ostatní lidé se za mě modlí. To mi pomáhalo. Říkal jsem si, že jsem udělal 
maximum a věřil jsem, že to dopadne dobře, ať už to dopadne jakkoliv. 
Tuto víru přeji nejenom sobě, ale i druhým. Musíme na tom ale pracovat 
a podporovat se. Protože naše víra kolísá. Mně jde o to, abychom lidem  
v kostele i mimo církev nenabízeli falešné naděje ve smyslu pan farář se za 
vás pomodlí a bude to dobré. Ježíš zemřel mladý, apoštol Pavel a další – 
taky jistě chtěli žít. To jsou ty silné příběhy, že my možná ve víře zemřeme 
předčasně, ale zemřeme se slovy: Buď vůle tvá, nebo Dokonáno jest, ve 
smyslu: došel jsem do cíle – tedy to je v pořádku, to je to dobré. Cílem je 
Boží království, a to si můžeme slibovat. Cesta k němu je někdy mučednická. 
V tom se musíme podporovat a podporujeme se. Vzájemné modlitby 
velmi pomáhají, především psychicky, a pak to pomůže i fyzicky pokud 
víte, že někdo druhý se za vás modlí. Síť křesťanů je taková, že si vzájemně 
pomáháme i sociálně, nakoupíme si, doneseme léky – je to síť sociálních 
kontaktů, že se nenecháváme na holičkách. Já se klidně obrátím na lidi  
z jakékoliv církve s prosbou o pomoc, protože vím, že mě vždycky vyslyší,  
a to je velká síla. Budu tedy doufat, že Pán Bůh dá, že se naše farnosti 
budou rozvíjet dál, ale pokud ne, tak to budeme muset přijmout.

IVA ZRADIČKOVÁ
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BŮH V MÉM ŽIVOTĚ

Začátek postní doby je u mě pokaždé především ve znamení rozjímání. Přemýšlím 
usilovně, k čemu těch čtyřicet dní využiju. Moje vůle není nějak extra pevná, takže 
pokud se rozhodnu i běžně během roku k nějaké pravidelné činnosti, nebo újmě, 
většinou mi to moc dlouho nevydrží. Postní doba před Velikonocemi má ale své 
zvláštní kouzlo, které jako by mě vždy omámilo a poskytlo skrytou sílu k plnění 
mých předsevzetí. 

Vloni poprvé jsem měla příležitost 
prožít Velikonoce úplně jinak, než 
dosud. V době, kdy v ČR vypukla 
pandemie koronaviru, jsem byla 
s rodinou na lyžích v Rakousku. 
Když jsme odjížděli, Rakousko bylo 
naprosto bezpečnou oblastí. Během 
pár dní se to však změnilo, nejen  
v Rakousku, ale i ve zbytku Evropy. 
Lyžovali jsme v nádherné přírodě, 
projížděli jsme po nekonečných 
perfektně upravených sjezdovkách 
lesem, s výhledem na jezero, les 

voněl, sluníčko svítilo a hřálo tak, že jsme odpoledne lyžovali jen v tričku s krátkým 
rukávem. Na vlek jsme nečekali, to vlek čekal na nás. Užívali jsme si zimní dovolené 
a nic netušili. 

V polovině týdne mi začali někteří farníci posílat zprávy o stavu v ČR  
a vyjadřovali obavy o náš návrat. S manželem jsme se tomu ze začátku jen smáli, 
ale jak se zprávy množily, mně docházelo, že to asi taková legrace nebude. Přes 
protest mého muže jsem podlehla nabídkám farních žen a nechala je nakoupit 
nám základní i trvanlivé potraviny, drogerii a dezinfekci. Mračna se stahovala  
a den před odjezdem nám bylo jasné, že nás čeká dobrodružství. Dětem jsme to 
tak podali. Že cesta bude ozvláštněna zastávkou na hranicích. A také byla. Lidé  
v legračních převlecích obestoupili naše auto a zakryli nám tak výhled na nejbližší 
okolí hraničního přechodu, které bylo posázeno policejními auty, policisty a vojáky. 
Změřili nám teplotu a s přesnými pokyny nás vpustili do ČR. Snažili jsme se být 
velmi nenápadní, vyhnuli jsme se benzínkám i odpočívadlům, zastavili jsme jen na 
nezbytné protáhnutí těla v lese. Přesto projíždět v tuto dobu naší zemí s lyžemi na 
střeše nemohlo být moc nenápadné. 

Po příjezdu domů velmi kontrastovalo chování nejbližšího okolí. Zatímco sousedé 
nám hned volali, jestli jejich děti mohou ven, když jsou venku za plotem naše děti, 
farníci se starali o naše základní potřeby. Po půl hodině od příjezdu nám u plotu 
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ležel nákup, během odpoledne se objevil i čerstvě upečený chléb. Ani rozbitá 
pračka nebyl problém – hned tu byli farníci včetně pana faráře, kteří se ochotně 
nabídli nám pomoct s čímkoli, třeba i vyprat, stačilo jen roztřídit prádlo podle 
barvy do pytlů a nechat je u plotu. Bylo to v době, kdy jsme o koronaviru neměli 
příliš mnoho informací a ty, které jsme se dozvídali především z médií v člověku 
vyvolávaly spíš strach a paniku. Přesto naše farní společenství neselhalo, neštítilo 
se nás, fungovalo jako opravdová rodina.

Všechno to vypadalo jako hra. Na nás, zavřené doma, kterým se smrsknul svět do 
800 m2, to tak aspoň působilo. První týden jsme přečkali dobře. Pořád se něco dělo, 
nezbýval čas podléhat smutku. Víkend byl krušný, hlavně pro děti. Kolem našeho 
domu brousili lidé, běhaly děti a ti, kteří nás znali, nám vždy z dálky mávali. Druhý 
týden už jsme si připadali jako zvířata v ZOO, která čekají u plotu, jestli zase někdo 
nepřijde se podívat. Naštěstí škola začala požadovat od dětí výkon v domácí výuce, 
takže nás to všechny rychle zaměstnalo. Druhý týden byl ozvláštněn dodávkami 
rozličných věcí na první pohled k životu naprosto nepotřebných, na druhý pohled 
však tak důležitých k dobrému zvládnutí naší karantény. Rychle jsme se naučili 
zbystřit, když před naším domem zastavilo nějaké auto. Většinou z něj vystoupila 
postava, která nám k vrátkům postavila krabici, nebo na plot pověsila tašku. Děti 
hned vyběhly a pokud auto do té doby již neodjelo, urputně mávaly a snažily se 
zachytit obličej řidiče. Když tašku nebo krabici přinesly domů, položily ji v kuchyni 
na zem a s obřadností vyndávaly jednu věc za druhou, u každé se dlouze dojímaly 
a za každou věc, i kdyby to měl být rohlík nebo kostka másla, upřímně děkovaly  
a jásaly. Dovedete si představit, jak křičely, když z tašky vyndaly třeba zmrzlinu, 
jakou radost jsem měla já, když jsem v tašce objevila květinu (ať už co by jídlo – 
např. květák, nebo krásná kvítka do vázy či květináče). 

Po skončení karantény jsem si, pokud budu mluvit za sebe, nesmírně užívala 
každé osobní setkání, a hlavně možnost neomezeného pohybu. I když omezen byl, 
nařízeními a zákazy vlády, vždycky se našla nějaká možnost, jak se dostat k tomu, 
po čem toužím, co potřebuji. Jak se vidět s přáteli, jak oslavit Boha. Velikonoce 
jsem prožila naplno, především v úžasném a dosud nedoceněném prostředí 
našeho farního centra. A myslím si, že právě díky tomu i naše děti naplno „prožily“ 
Velikonoce. Obřady neabsolvovaly, ale skutečně prožily.

Konečně se dostávám k tomu, proč jsem tento článek začala psát. Hlavním 
tématem má být letošní postní doba. Snad se to nestane naší rodinnou tradicí, ale 
i letos jsme byli o jarních prázdninách na horách, a i letos jsme se z nich vrátili do 
karantény. 

Bydleli jsme u mého bratra, který žije na úpatí Beskyd. Má tři syny, ve stejném 
věku jako jsou naše dcery. Děti si tedy užívaly hlavně společného hraní, sociálně 
vyprahlé po dlouhém období online výuky. Počasí nám přálo, ve druhé polovině 
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našeho prázdninového týdne hojně sněžilo. Cestou domů jsme se kochali třpytivou 
krásou zasněžené krajiny. Návrat domů se vlivem počasí ale i zkomplikoval. Cesta 
se protáhla, museli jsme jet pomalu, míjeli jsme dopravní nehody i kamiony, 
jejichž řidiči se marně pokoušeli vyjet kopec. Večer jsme unavení zastavili hodinu 
před cílem u prarodičů. Byli jsme rádi, že tam můžeme přespat a načerpat síly na 
závěrečnou cestu domů. Potěšili jsme se s babičkami a dědečky, které jsme dlouho 
neviděli. Hlavně pro ně to byla skvělá příležitost, jak se zase vidět s vnučkami. Nikdo 
netušil, že si odtamtud přivezeme covid.

Po návratu domů jsme byli zaměstnaní vyklízením 
tašek, praním a návratem do online školy. Ani nevím 
kdy jsme si uvědomili, že nám není dobře. A už tu byla 
horečka, nařízená izolace, opět farní společenství, které 
nás nenechalo trápit se hlady a pan farář, který pečoval 
o náš duševní i duchovní stav. Říká se, že v nouzi poznáš 
přítele. A my jsme se podruhé ocitli v nouzi a podruhé 
jsme byli svědky úžasné blízkosti farní rodiny. 

Děkujeme! 

A jak to tedy bude letos s tím půstem? Postní doba 
začala a já opět přemýšlela, jak ji prožiji. Nemám těch 
újem tentokrát až dost? Kvůli izolaci nesmím jít ven, 
jídlo dochází, pořád mě bolí hlava, takže si ani televizi 
nezapnu... Nemusela jsem ale přemýšlet dlouho, vhodná 
újma se našla sama. Ztratila jsem čich. V médiích se 

často hovoří o ztrátě čichu a chuti jako o příznaku nemoci. Nenapadlo mě, že se  
u mě tento symptom po dvou týdnech stonání ještě objeví. 

Čich je velmi podceňovaným vjemem. Teprve, když ho ztratíme, uvědomíme si, 
k čemu všemu ho běžně používáme. Kolik potravin si díky jejich vůni vychutnáme. 
Kolikrát si během dne i mimoděk přičichneme ke květině, k vlastnímu dítěti, ke 
knize… 

Vloni i letos jsem během postní doby přišla o velkou část svého komfortu. Zároveň 
ale mám pocit, že jsem mnohem víc získala. Dostalo se mi příležitosti lepšího 
pohledu na vlastní život, že to není jen můj život, ale především život s… život  
s rodinou, s přáteli, s Bohem. A takový bych nevyměnila ani za všechny vůně 
světa. 

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ

Čas pokání
Jako každý rok, tak i letos si dávám na postní dobu 

malá předsevzetí, pokání, odříkání. V očekávání, že  
u mě dojde k malému obrácení. (Vysoké mety si 
nedávám, protože vím, že bych jich nedosáhl). Že u sebe 
objevím dosud neobjevené a budu blíže Bohu. 

Nás všechny nedobrovolně „umrtvuje“ již druhou 
postní dobu ten zlý nepřítel covid.

Nikdy bychom se něčeho takového nenadáli. Je to umrtvování, které jsme si 
nevybrali. A přece s ním musíme žít. Chtěl bych tento covidový nečas alespoň 
nějakým způsobem využít ke svému obrácení. Že nebudu pesimisticky naladěn  
a pořád si stěžovat. Že budu raději šiřitelem dobré nálady, i když je mi také někdy 
ouzko. Že budu pomáhat těm slabším a chudším, než jsem já. Že jim zavolám  
a potěším je. Že se budu za všechny potřebné více modlit. Že si vezmu ten horší 
kousek jídla u stolu. Že si sednu na méně pohodlné místo. Že …

Půst byl dříve, stejně jako dnes, jedním z projevů ducha pokání, které Bůh od 
člověka vyžaduje. Ve Starém zákoně se pokaždé zřetelněji vyjevuje náboženský 
smysl pokání, jehož cílem je vzbudit v člověku lásku a oddanost Bohu. Kdo se postí, 
uznává před Bohem svou závislost a projevuje mu svou oddanost. V Písmu svatém 
vidíme, že lidé se postí a konají další skutky pokání před tím, než se pustí do 
náročné práce. Skrze půst touží vyprosit si odpuštění za své provinění, odvrácení 
pohromy, získat potřebnou milost ke splnění určitého poslání, připravit se na 
setkání s Hospodinem. 

Pán Ježíš své nejbližší brání před útoky farizeů slovy: „Mohou hosté na svatbě 
truchlit, dokud je ženich s nimi?“. Ženichem je podle proroků sám Bůh, který 
dává najevo svou lásku k lidem.  Kristus zde znovu potvrzuje své božství a nazývá 
učedníky hosty na svatbě, tedy svými přáteli. Dokud je s nimi, není však třeba, aby 
se postili. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou a potom se budou postit. Až 
nebude Ježíš viditelně přítomen, tehdy bude třeba umrtvování, aby jej lidé mohli 
spatřovat skrze svou duši.
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Na začátku svého působení Ježíš vyzývá, abychom činili pokání. Potřebujeme je 
pro svůj křesťanský život a k napravení svých hříchů i provinění druhých. Bez ducha 
pokání a obrácení by nebylo možné udržovat vztah s Kristem a záhy by nás ovládl 
hřích. Nesmíme je odmítat, ať už ze strachu, z pocitu zbytečnosti nebo že nemáme 
dostatečně nadpřirozený pohled.

Postní doba nás připravuje ke kontemplaci Ježíšova utrpení a smrti. Během 
ní můžeme zejména v páteční dny rozjímat nad událostmi, které jsou shrnuty  
v tradičním úkonu zbožnosti Křížové cesty. Každý Ježíšův pád pod tíhou kříže by v 
nás měl vzbuzovat zděšení, neboť Boha nezmáhá nic než naše viny – hříchy všech 
lidí. A kdo z nás je bez viny? 

Pokoj v duši nám může vzít naše bujná představivost, přílišné zabývání se něčím, 
kde jsme podle našeho mínění selhali, drobnou křivdou. Pokud tyto sklony zavčas 
nepřekonáme, ovládne nás sebeláska a pýcha do té míry, že pokoj a Boží přítomnost 
ztratíme. Užitečné je také umrtvování rozumu, tedy snaha koncentrovat se na své 
povinnosti v daném okamžiku a také potlačení vlastního názoru, abychom mohli 
lépe žít pokoru a lásku k bližním.

Když chtěl Kristus naučit apoštoly, jak mají žít ducha služby mezi sebou navzájem, 
sám si vzal roušku a umyl jim nohy. Stejně máme jednat i my. 

Nikdo na tomto světě nedokázal mít 
k Ježíši takový vztah jako jeho matka 
Maria, která trávila dlouhé hodiny s ním. 
Vyprošujme si u Ní, ať promění naše 
nedostatky ve ctnosti.

AUTOR, KTERÝ SI NEPŘEJE BÝT JMENOVÁN
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KNIŽNÍ OKÉNKO

Boží prozřetelnost je úžasná zkušenost. Pokud si pamatujete únorové číslo, 
tak v něm jsem vám chtěla představit celkem čtyři knihy. Ale výše zmiňovaná 
prozřetelnost mi radila, že tři budou stačit, protože se mi bude poslední titul hodit 
do následujícího březnového čísla. A je to tady. Únor se téměř celý překulil (za to 
může jeho délka) a já jsem nestihla nic ani dočíst, natož cokoliv nového přečíst. No, 
vlastně jsem přečetla druhý díl „Potom“ od autora, kterého jsem vám minulý měsíc 
představila.

V každém případě vám tento měsíc mohu vřele doporučit knihu od francouzské 
autorky Stéphanie Combeové – Máma odchází do kláštera! Člověk, který mi ji dal, 
mě musí znát lépe než já sebe sama. Zkrátka ťuknul hřebíček přímo na hlavičku. 

Samotný název vám představuje prostředí, kde se týdenní děj odehrává. Ano, 
hlavní hrdinka se vydává na exercicie do kláštera. Už jenom přípravy na odjezd jsou 
velmi výmluvné a vtipné. Rozpaky, pochybnosti i nastavení zrcadla svému životu, 
to všechno patří do denního programu paní Kláry v klášteře. Seznámení s dalšími 
účastníky, odhadování jejich silných a slabých stránek často dostává Kláru do, pro 
ni, překvapujících zjištění. Humor a nadsázka jen podtrhují občas i bolestivou 
pravdu. Příběh, který vyzývá čtenáře k zamyšlení se nad sebou samým. Věřím, že 
zejména v době postní může jít o inspirativní čtení. 

Doufám, že se mi taky podaří dostat se do kláštera na exercicie, až přijde čas.

Máte pravdu, pokud odhadujete, jsem tentokrát poněkud zaměřená na ženy, ale 
muži nebojte. Už mám v zorném poli jednu knihu, kterou napsal Tadeáš Šíma (mimo 
jiné prachatičák a vnuk sousedů mojí babičky) a který cestoval na kole přes celou 
Afriku do Kapského města. A více už vám neřeknu, že by opět Boží prozřetelnost?

PETRA MARHOUNOVÁ
Anotace: Kláře bude zanedlouho čtyřicet. Doma má chápajícího 

manžela a tři zdravě zlobivé děti. Ženu se sklonem k perfekcionismu 
zmáhají úkoly v práci, povinnosti doma i závazky, které na sebe 
vzala navíc v zaměstnání a farnosti. Potřebovala by na chvíli 
vypnout, vyčistit si hlavu, zkrátka „dobít baterky“. Jako řešení se 
nabízí týdenní duchovní pobyt v klášteře… Je to dobrý nápad? Bude 
se umět, aspoň na týden, oprostit od starostí o své blízké? Koho 
potká a co si od ostatních vyslechne? Jaké podněty se překvapivě 
dotknou jejího srdce? A bude si tato zdravě skeptická žena i nadále 
řídit svůj uspěchaný život sama, nebo pustí k dílu i neviditelnou ruku 
Hospodina? Humoristicky laděná novela s půvabnými postřehy ze 
života zaujme ty, kdo ve středním věku přicházejí o iluze, ale nechtějí 
vyhořet a ztratit ideály. Potěší ty, kdo se účastní duchovních cvičení 
a obnov.
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2020

Každý rok se vás ve farním časopise snažím informovat také o ekonomické situaci 
v naší farnosti – jak jsme nakládali s financemi. Jako každý rok platí, že tabulky, 
které zde můžete nalézt, jsou jen rámcové. Např. se v některých oblastech pracuje 
jen s přibližnými čísly a odhady (počítají se zálohy za elektřinu, plyn…).

Rovněž při porovnávání sum může dojít k nesrovnalostem. Pro jejich přesný 
popis by musel být článek obsáhlejší. „Problém“ dělá např. otázka účelových darů, 
protože ty se stávají výnosy až ve chvíli, kdy se objevují také v položce výdajů. Tedy 
v tomto hospodaření se třeba objeví dary z předchozích let, a naopak, některé dary 
z roku 2020 v dané tabulce zahrnuty nejsou.

Přesto se snažím alespoň takto rámcově vám ekonomickou situaci farnosti 
představit (v míře, v jaké já sám, neekonom, jsem toho schopen). 

Tabulka výdajů

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, kytky, hostie, 
vína…)

229 165 Kč

Plyn, elektřina, voda 178 666 Kč

Náklady na reprezentaci  10 050 Kč

Ostatní služby (internet, alarm, hasící přístroje, doména, 
hodiny, koncert, poštovné…)

167 609 Kč

Dary (Tříkrálová sbírka, dar na opravu evangelického 
kostela)

161 145 Kč

Daň z nemovitosti 192 279 Kč

Ostatní daně a poplatky    1 150 Kč

Daň z příjmu 123 500 Kč

Odvod na arcibiskupství 255 024 Kč

Ostatní (pojištění, bankovní poplatky…)  43 122 Kč

Opravy kostelů a budov 1 497 643 Kč

Celkové výdaje 2 859 353 Kč
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Tabulka výnosů

Nájem 1 241 664 Kč

Výnos z účtu 47 Kč

Sbírky (včetně těch, které se odvádí arcibiskupství, kasiček a 
účelových sbírek ve farnosti)

189 893 Kč

Ostatní výnosy 205 175 Kč

Dary 920 038 Kč

Provozní dotace 291 912 Kč

Celkové výnosy 2 848 729 Kč

Dovolil bych si vypíchnout některá čísla a informace. Skoro celý rok byl poznamenán 
koronavirovou krizí. Na ekonomickou situaci farnosti to mělo samozřejmě také 
vliv, a to především v oblasti darů a oprav. Co se týká darů, tak v roce 2020 dělaly 
nedělní sbírky 189 893 Kč. To je skoro o nějakých 140 000 Kč méně, než vloni (325 
115 Kč).

Co se týká darů, tak hlavní položku částky 910 038 Kč činí dar od firmy Multitec. 
Ta během letošního roku pořídila jednak osvětlení ve farním kostele (318 994 
Kč) a v závěru roku také velkou část vybavení galerie kostela (241 935 Kč). To je 
dohromady 560 929 Kč. Firmě je třeba opravdu ze srdce poděkovat. V daru je také 
výnos tříkrálového koncertu, ze kterého byly pořízeny stropní halogeny.

Co se týká darů, s loňským rokem to není možné srovnávat, protože to se projevila 
štědrost lidí ve vztahu k opravě elektroinstalace a dalších věcí ve farním kostele. 
Když to tedy porovnáme s rokem 2019, tak tam dary činily částku 222 995 Kč. To 
znamená, že v roce 2020 byly dary srovnatelné, respektive nepatrně vyšší. 

Některé dary byly poskytovány na opravu a úpravu fary. Letos se zde ale především 
projevila štědrost farníků co do vlastního času, vlastní práce a pořízení materiálu. 
Do farní zahrady farnost z účtu neinvestovala ani korunu (nebo pro jistotu, nebylo 
to v řádu tisíců). Vše bylo pokryto přímými dary (zavlažování, rostliny…) konkrétních 
dárců. A pak to byly stovky hodin, které jsme společně v této činnosti (ale i v úpravě 
některých místností fary) společně prožili – i za tuto štědrost, která zahrnovala také 
možnost být spolu a společně něco dělat, mockrát děkuji!

Když předchozí tabulky shrnu, tak z uvedených hodnot vyplývá, že v letošním 
roce jsme hospodařili s velmi nepatrnou ztrátou. 
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Někteří, a dokonce nejen farníci, si již nastavili trvalý příkaz, kterým přispívají 
na farnost. Jsou to dary, které jsou díky variabilnímu symbolu vázané (100 % jde 
na stanovený účel), jsou pravidelné a farnost může vystavit potvrzení o daru – pro 
odpočet z daní. 

Následující tabulka představuje tyto vázané finance. Za sloupcem označujícím 
kostel je sloupec, kde je částka, která byla na účtu na začátku roku. V druhém 
sloupci vidíme dvě sumy. První představuje částku, která se na daný kostel v roce 
2020 vybrala a druhá částka představuje, kolik se v loňském roce platilo za opravy. 
V poslední sloupci je pak suma, která byla převedena do následujícího roku. 

Kostel začátek roku 
2020

Pohyby v roce 2020
Přijaté/platba 2020

Bříství 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Bylany 0 Kč 23 738 Kč / 0 Kč 23 738 Kč

Kounice 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Tismice 23 000 Kč 6 000 Kč / 0 Kč 29 000 Kč

Štolmíř 193 180 Kč 21000 Kč / 124 240 Kč 89 940 Kč

Lstiboř 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Přistoupim 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Poříčany 5 500 Kč 37 800 Kč / 0 Kč 43 300 Kč

Český Brod 14 526 Kč 137 877 Kč / 152 403 Kč 0 Kč

Pastorace 14 900 Kč 27 600 Kč / 16 800 Kč 25 700 Kč

V letošním roce jsme za opravy kostelů a budov zaplatili 1 497 643 Kč. Využili 
jsme dotaci na Štolmíř a pokračovali v opravě zvoničky ve Štolmíři. Ve Štolmíři 
se také provedla projektová dokumentace (127 050 Kč) a vše je tak připraveno  
k tomu, abychom mohli žádat o dotace (ještě je otázkou, zda se podaří prosadit, že 
zvonička a kostel jsou dva odlišné objekty) a začít s postupnými opravami.

Rovněž jsme dostali dotaci na opravu v Bylanech. Zde ale firma, i kvůli koronaviru, 
práci nezvládla odvést a dotaci jsme vraceli. Byli jsme ale ubezpečeni, že v letošním 
roce to byla vcelku běžná situace a že tedy nevyčerpání dotace nebude mít žádný 
vliv na budoucí nahlížení.
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V Kounicích se letos dokončila oprava oltářního obrazu. Malou částku jsme také 
utratili za opravu střechy – po vichřici, pokryto z pojištění. Podobně tomu bylo to 
u kostela v Bříství.

V Českém Brodě finišovaly opravy galerie (na jaře se malovalo). Velká část financí 
šla do opravy a úpravy místností fary (znovu mnoho práce jsme si udělali také sami 
(především škrábání stěn), respektive někteří donesli vlastní materiál (vybavení 
Blažejovny). Faktury chodí ještě v současné době (skříň, nový internet…), respektive 
opravy ještě pokračují (koberec a vybavení učebny, vybavení kaple…). V roce 2020 
jsme za opravy a vybavení zaplatili sumu 234 679 Kč. Ale jak říkám, zde další faktury 
přicházejí a některé jsme platili již v roce 2021 – toto dílo můžete nadále finančně 
podpořit.

Výhled pro rok 2021 a roky následující
Je dobré se nejen ohlížet, ale také hledět k tomu, co nás čeká. Již v loňském 

roce jsme takový výhled představovali. Něco z něho pochopitelně zůstává, něco 
přibylo.

• Jak jsme již zmínili, v loňském roce se nepodařilo využít dotaci, kterou jsme 
dostali na Bylany. V opravách chceme ale pokračovat a i letos budeme o dotaci 
žádat. Ta je přislíbená. Z MK snad dostaneme 300 000 Kč, náš spolupodíl má být cca 
180 000 Kč. Zde se ale ještě jedná s firmou na dalším postupu.

• Plánujeme pokračovat v opravě zvoničky ve Štolmíři. Zde je přislíbená dotace  
z MK 250 000 Kč, náš spolupodíl činí cca 140 000 Kč.

• Také zjišťujeme, zda je možné v témže roce dostávat dotaci na opravu kostela – 
tam bychom pomalu mohli začínat s opravami (to ale bude na hodně dlouhý běh). 

• V letošním roce bychom také chtěli začít s opravou kostela v Poříčanech. Máme 
zažádáno o dotaci. S obcí jsme se dohodli, že i kdybychom dotaci nedostali, že se 
do opravy pustíme. Jak my, tak město přispějí částkou 150 000 Kč. 

• V Tismicích v letošním roce opravíme sociální zařízení u kostela. A především 
jsme podepsali smlouvu na vybudování varhan. Ty mají být dokončeny do konce 
listopadu 2022. Cena nástroje bude 2 678 940 Kč. Z Holandské nadace jsme již 
dostali 50 000 eur (cca 1 260 000 Kč), s městem máme smlouvu na 400 000 Kč. 
Pokračuje sbírka jak v Holandsku, tak také na transparentním účtu v Tismicích 
(na farním účtu je možné přispívat s variabilním symbolem pro Tismice).  Farnost 
potřebuje na varhany v těchto dvou letech sehnat ještě cca 1 000 000 Kč.
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Výhledově:

• Bude třeba začít připravovat opravu krovu kostela v Přistoupimi – projektová 
dokumentace (cca 100 000 Kč)

• Taktéž opravu kostela v Bříství – návrh na vytvoření projektové dokumentace 
opravy kostela pracuje s částkou 472 000 Kč. V současné době poptáváme dalšího 
člověka, zda by to neudělal levněji.

• V roce 2022 končí také pronájmy fary, stodoly a hospodářských budov  
v Kounicích. S ERF budeme hledat řešení, co s těmito budovami a jak je využívat, 
abychom případně také zvýšili ekonomický zisk farnosti z pronájmu. Zde věřím, že 
brzy budete informováni v některém z čísel farního časopisu členy ERF.

• V Českém Brodě bude možnost čerpat z programu Regenerace. V případě, že 
bychom byli podpořeni a měli zájem, tak naše spoluúčast tvoří 50 %.

• Ve Lstiboři je třeba dokončit opravu ohradní zdi (jižní úsek).

A pak máme ještě pastorační fond. I v něm, jak můžete vidět, je po loňském roce 
25 700 Kč. Kromě výstav v galerii kostela a dalších kancelářských potřeb bych rád 
tyto finance v letošním roce využil na brožurku – průvodce mší svatou a také na 
brožurku, která bude představovat život farnosti a kterou bychom v příštím roce 
rozdávali v rámci Tříkrálové sbírky. 

Drazí bratři a sestry, některé věci jsou nutné, některé jsou potřebné a některé 
přirozeně tolik nespěchají. Rozsah oprav a činností farnosti je závislý také na 
štědrosti dárců. A to nejen vás, ale záleží také na tom, kolik lidí ve svém okolí 
dokážeme s našimi projekty oslovit – např. Tismice, Štolmíř… Budu rád, když mi  
i v tomto pomůžete.

MARTIN SKLENÁŘ
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POSTNÍ TOULÁNÍ

To, že začala postní doba, jsme si všichni všimli. To, že se během té doby leccos 
stane, je jisté. Určitě se přes poslední zimní týdny dostaneme až do jarních dnů,  
a nejen sluníčko by se nás mohlo snažit „vytáhnout“ ven. 

Pojďme se vypravit na další toulání po naší farnosti, tentokrát na  
„POSTNÍ TOULÁNÍ“ s podtitulem „HLEDEJTE A NALEZNETE“.

Případným zájemcům pan farář předá kromě plastového obalu od kindervajíčka 
(toto vajíčko si brát nemusíte, ale mohlo by se vám hodit), mapu farnosti, kde jsou 
vyznačené kostely, ale nikoliv další křesťanská místa (např. kaple, Boží muka, křížky, 
křížové cesty). Určitě však umíte pracovat s mapou (papírovou nebo v elektronické 
podobě) a tato místa hravě najdete.

Vaším prvním úkolem je najít místo, které byste chtěli navštívit nebo jste ho 
už navštívili a chtěli byste se o něj podělit s ostatními. Pokud takové místo znáte, 
přichází na řadu obal od kindervajíčka, do kterého vložte vámi napsaný oblíbený 
text/úryvek z Bible (např. nějaký žalm nebo jeho část). Text napsaný obyčejnou 
tužkou můžete přelepit průhlednou izolepou, abychom ještě více zabránili jeho 
rozpití a rozmočení. Obal od kindervajíčka můžete libovolně vyzdobit a na místě, 
které jste si vybrali ho schovat (myslíme tím ono místo pro postní toulání – třeba  
u nějaké kapličky). Vajíčko/a můžete schovávat, ale nemusíte!

Jak se o vašem místě dozvíme? 

• Buď nám pošlete SMS (na telefonní číslo: 724 855 746, do zprávy vložte tyto 
informace: Postní toulání, název místa, pokud je na mapě, nebo souřadnice  
v případě, že na podrobné turistické mapě není) 
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• nebo vložíte pozvání na FB stránky farnosti Český Brod 
(https://www.facebook.com/groups/138539150137526) 
• můžeme vás připojit do příslušné whatsappové skupiny, kde můžete svůj výlet 
rovněž sdílet. 
Pokud je místo vyznačené na turistické mapě, nemusíte hned sdělovat přesné 

souřadnice, ale třeba jen fotku krajiny kolem nebo jinou nápovědu. 
Zároveň je vytvořena sdílená tabulka (tam, kde se zapisujete na mše je vložen 

nový list – POSTNI_PUTOVANI), do které budeme všechna místa evidovat  
a případně i počty vajíček (max. 2 vajíčka na jednom místě), které se na daném 
místě nacházejí. Pokud víte, že na tom místě už 2 vajíčka jsou, prosíme, abyste 
vybrali pro vaše kindervajíčko jinou lokalitu a „obsazené místo“ navštívili a pustili 
se do hledání, čtení a rozjímání.

Navštěvujte místa ve farnosti a buď hledejte už schovaná kindervajíčka (úryvek si 
určitě společně přečtěte), případně si doma připravte další ke schovávání. Všechna 
navštívená místa si pečlivě poznačte do mapy (můžete přimalovat nějakou značku – 
třeba korunu, když jste při výletě našli na zemi minci), udělejte si společnou fotku. 

Cílem celého „POSTNÍHO TOULÁNÍ“ je nejen zkoumat krajinu, hledat a nacházet 
zajímavá místa i schované krabičky. Bezpochyby se během tohoto toulání seznámíte 
zajímavou formou s úryvky z Písma, které oslovují lidi kolem vás. Ten, kdo bude 
schovávat se určitě bude i zabývat výběrem „onoho“ úryvku, který ho oslovil.

Během velikonoční doby bychom chtěli s vaším svolením zaslané fotky, zvolené 
biblické úryvky a pokud budete chtít, tak i vaše označené mapy, vystavit a seznámit 
tak i ostatní s touto postní aktivitou.

PRO DĚTI

Milí kamarádi, na protější stránce na vás čekají dva úkoly - lehčí a těžší. 
Vaším prvním úkolem je najít cestu bludištěm až k obrázkům, které vidíte v jeho 

dolní části. Během nalézání cesty můžete přemýšlet, ke kterému řemeslníkovi byste 
tyto obrázky přiřadily. Možná vás napadne více řemesel či povolání, a to v žádném 
případě není chybou, ale známkou vašich znalostí. 

Pokud víte, pak už budete mít jen krůček ke zjištění, který Svatý by takové 
předměty a nejen ty nakreslené, využil. Je tam malý chytáček.
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START

Těm z vás, které cesta bludištěm přijde „ízi, pízi“, máme ještě jeden úkol. 
Z následujících věcí vyberte ty, které k sobě patří:

PILA, HŘEBEN, VAŘEČKA, KLADÍVKO, HŘEBÍKY, KONEV, DLÁTO.

Podařilo se vám vytvořit skupinku alespoň 3 slov, které spolu souvisí? Jestliže 
ano, pak už bude pro vás hračkou říct, ke kterému povolání by mohla patřit a proč 
se vás na to ptáme zrovna v březnovém čísle? 

Třeba se vám podaří najít úplně nové souvislosti mezi zmiňovanými slovy.

MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK

Krémová houbová polévka
Loňský rok nám kromě coronaviru přinesl také bohatou úrodu hub. Jste-li nejen 

milovníci jejich sběru, ale i jejich konzumenti, přinášíme vám recept na houbovou 
polévku. V tomto období si ji připravíme z hub mražených, nejlépe ale chutná  
z čerstvých. Ty můžeme nahradit žampiony, pokud jste nestihli houby zamrazit. 

Ingredience:
 1 středně velká cibule, 
 2 středně velké brambory, 
 cca 250 gramů hub, 
 100 ml smetany, 
 2 stroužky česneku, 
 sůl, pepř, muškátový květ, tymián

Postup:
Na oleji zpěníme drobně nakrájenou cibuli, přidáme drobně nakrájené oloupané 

brambory. Necháme je lehce opéct za stálého míchání. Přidáme houby a zalejeme 
1 litrem vody. Osolíme a vaříme doměkka. Poté rozmixujeme tyčovým mixerem, 
přidáme smetanu a již nevaříme. Je-li polévka příliš hustá, naředíme ji vodou nebo 
smetanou. Dochutíme solí, pepřem, prolisovaným česnekem, jednou lžící šťávy  
z citronu, trochou tymiánu a špetkou muškátového květu. Přidat můžeme i sekanou 
zelenou petrželku nebo pažitku.

JARKA PŘIKRYLOVÁ
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SOUTĚŽ

Do soutěže v únorovém čísle se nám „prokousal“ 
Otakárek Marhounový ještě v podobě mladé 
housenky. Dnes už je z něj motýl dospělák, jak 
můžete vidět na fotografii vpravo. 

Jeho identita nezůstala utajena a díky tomu 
máme dalšího výherce/tajenku. Tímto vás všechny 
zveme k dalšímu hádání s otázkou: kdo se skrývá 
za širokým černobílým úsměvem? 

Jsme přesvědčení, že tentokrát půjde  
o rychlost, protože mladíka z těchto fotografií 
pozná nejspíš každý. 

Redakce časopisu FČAS vám přeje:  
Užijte si to!

Na vaše tipy opět čekáme na mailové 
adrese farnicas@gmail.com.



OPRAVDOVÝ DÁREK BYL I LETOS OPRAVDU PŘEDÁN 

V průběhu ledna se mi podařilo dovézt naše auto (rodinné MPV) pořádně 
naplněné VAŠIMI DÁRKY do Azylového domu sv. Terezie v Praze – Karlíně.

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

Nic nepřijde nazmar! Díky pandemii je v současné době potřebných lidí bohužel 
více. A věci letos také rychleji ubývají i díky tomu, že jsme po letech opět zažili 
alespoň chvilku zimu i tady u nás v nížině.

Pozdravy a mnoho díků VÁM VŠEM zasílají pracovníci a klienti azylového domu 
sv. Terezie.

PATRICIE ČERVENÁ
PS: I staré brýle se jim hodily...
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