
Drazí bratři a sestry, pokud se podařilo dostat k vám do rukou časopis FČAS včas, tak právě 
vstupujeme do nejvýznamnějších křesťanských svátků, Velikonoc. Po celou postní dobu jsme 
se snažili vás provázet a přivádět k vědomí, že Velikonoce nejsou jen oslavou Kristovy smrti  
a jeho vzkříšení, dokonce, že nejsou ani jen oslavou toho, že nás Kristus svou smrtí a vzkříšením 
vykoupil, že jsou naší účastí na Kristově Velikonočním, právě dnes, právě letos.

Prožijeme druhé Velikonoce v době pandemie. Jak jsem se rovněž již několikrát vyjádřil, přes 
bolestnost současného stavu je to pro nás příležitost, abychom Velikonoce hlouběji objevovali. 
Jako kněze mě vždy velmi mrzelo, že se lidé v hojné míře neúčastní bohoslužeb velikonočního 
tridua, že nepřichází k modlitbě v Getsemanské zahradě, k Božímu hrobu, že se jednotlivé 
dny neodráží v prožívání v domácnostech… V loňském roce jsme byli ve velké míře odkázáni 
paradoxně jen na tyto projevy. Věřím, že pro některé to byla příležitost znovu objevit Velikonoce 
jako svátky, které hýbou celou domácností, veškerým naším jednáním. V letošním roce snad 
budeme moci společně prožít jednotlivé obřady. Chci vás všechny pozvat k tomu, abyste si ale 
zachovali i to, čemu jste se naučili v loňském roce. Přijďte jako jednotlivci i rodiny během dne  
a večer do Getsemanské zahrady, ke Kristovu kříži, k Božímu hrobu – ať už to bude na farní 
zahradě, nebo v kostele. Proměňte své domácnosti v místa, kde se tajemství Velikonoc skutečně 
prožívá.

V létě jsme plánovali, že v letošním dubnu si společně s městem připomeneme 600 let od 
upálení 18 kněží. Nakonec to nebude možné, respektive nějakým větším způsobem. Jako farnost 
ale tuto událost nepřejdeme bez povšimnutí. Pan Psota napsal článek do našeho časopisu, který 
je i na stránkách farnosti a snad vyjde také v městském časopisu. My ve farnosti budeme mít  
v sobotu 17. dubna duchovní obnovu (přesunutou ze soboty před Květnou nedělí). Budeme moci 
o Velikonocích s pohledem upřeným na zmíněnou událost uvažovat o našem vydávání svědectví 
víry.

V sobotu 17. dubna také dojde k požehnání farní kaple sv. Zdislavy. O tom se ještě více zmiňuji 
v samostatném článku. V neděli 18. dubna, v samotný den výročí, budeme slavit společně mši 
svatou a v současné době připravuji ještě nějaký duchovní program, o kterém jsem vás možná již 
v čase mezi sepsáním tohoto úvodního slova a vydáním časopisu informoval.

Drazí bratři a sestry, prožijeme společně Velikonoce, měsíc duben, další čas v našem směřování 
k věčnosti. Kéž nás Pán na této naší cestě provází svým požehnáním.

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 4/2021

duben
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NOVÁ FARNÍ KAPLE SV. ZDISLAVY

Po necelém roce úprav by měla být v půlce dubna dokončena farní kaple. 
Děkuji všem, kdo se podíleli na jejím zbudování. Dětem, které stěhovaly místnost, 
škrábaly zeď, i všem ostatním dospělým a farníkům, kteří se zapojili. Díky dělníkům 
od Červených, kteří místnost omítli, díky všem, kdo přišli malovat. Díky patří také 
Petru Štěpánovi za návrh a realizaci kaple (výmalba, domluva toho, jak to bude 
vypadat…). Díky Václavu Miškovskému, který zhotovil svatostánek, i panu Plíhalovi, 
který dodal vybavení kaple (oltář, sedes, kříž, podklad pro obraz sv. Zdislavy). 

3D návrh od Petra Štěpána

Již před rokem jsem přišel s nápadem, že by kaple byla zasvěcena české světici,  
sv. Zdislavě. Někteří mi psali reakce, že s tímto návrhem souhlasí, proto jsem jej 
přijal jako definitivní. 

Někteří si mohou klást otázku, jestli to není zbytečné, aby byla na faře kaple. Já věřím, 
že nikoli. Když to vezmu z vlastního pohledu, tak v loňském roce uzávěry jsem během 
dvou měsíců nabyl jedinečnou zkušenost (nebo si znovu připomněl zkušenost kaple  
v semináři), jak je důležité, když má kněz kapli a zde přítomného eucharistického 
Krista „po ruce“. Dává mi to možnost skutečně prožívat den v Kristově blízkosti  
a mnohem častěji během dne odcházet za ním na opuštěné místo (třeba i jen na 
pět minut, nebo se v kapli modlit breviář…). Mít kapli na faře vnímám jako nesmírně 
důležité pro kněžský život a kněžskou službu. Protože to první, k čemu jsem byl 
povolán, je, abych byl s ním (srov. Mk 3,14-15).

Od počátku svého kněžského působení, veden vlastní zkušeností z domovské 
farnosti, kde jsem měl klíče od kostela, jsem zval lidi k návštěvám kostela,  
k modlitbám v nich, respektive jsem nabízel možnost eucharistických adorací (pro 
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

jednotlivce, rodinu…). Pandemická doba znamenala v životech některých v této 
oblasti zlom. Získali sami tuto zkušenost a objevili význam a jedinečnost modlitby  
v požehnaném, tomu určeném prostoru, v přítomnosti eucharistického Krista. 
Farní kaple dává možnost každému, kdo má klíče od fary, aby přicházel během dne 
a setrvával zde chvíli v modlitbě. Také odbourá stálou obavu z toho, že prosbou  
o vystavení eucharistie mě obtěžují, apod…

Byl bych rád, kdyby se farní kaple stala skutečně místem modlitby – vašeho 
duchovního otce, vás samých, vašich společenství (Mariina legie, setkání žen, 
setkání maminek s dětmi, dětí, které pobývají o prázdninách na faře…).

Kaple bude požehnána, ale ještě se bude dokončovat. Z důvodu pandemie 
pravděpodobně nezvládneme vybrat osvětlení. A pak také bude ještě vznikat obraz  
sv. Zdislavy. Zde bych byl rád, kdyby se na vytvoření tohoto obrazu podílely rodiny 
naší farnosti (které budou chtít). Věřím, že k tomu se brzy dozvíme bližší informace 
od Petra Štěpána. Přítomnost obrazu sv. Zdislavy, na němž jste se podíleli a u něhož 
jste se modlili ve svých domácnostech, bude dalším silným místem naší kaple. 

Budování kaple je možné stále ještě podpořit také finančně. Buď přispět přímo 
na účet farnosti – variabilní symbol 10901, s poznámkou „farní kaple“, nebo 
je možné dát peníze přímo mně. Bude možnost přispět i do košíčku při mši sv.  
v sobotu 17. dubna, kdy bude kaple žehnána.

Svatá Zdislavo, oroduj za nás, za naši farnost, za naše rodiny, za duchovní život 
každého z nás.

Právě jsem dorazila do Mali! Ulehčím těm, 
kteří nemají každou zemičku v hlavě (právě jsem 
se dívala do mapy). Jde o poměrně velký stát  
v západní části Afriky a mířím do Burkina Fasa. Ne, 
nepíšu vám z cest, vždyť nemůžeme ani mimo okres  
a s buzolou si hlídáme hranice katastru Kounice. 
Píšu vám z pomyslné cesty do Kapského města. 
Cestu vidím ve své mysli, protože si pročítám 
cestopis prachatického rodáka Tadeáše Šímy, 
který v roce 2018 podniknul svou druhou cestu do 
Afriky. O této knize (Na kole přes Afriku) jsem se 
vám zmínila v březnovém čísle FČASu. Kniha má 
za sebou ještě jednu cestu, a to z knihovny mého 
rodiště a nevím, zda čekala na výsledky testů nebo 
hranice okresů platí i pro knihy putující poštou, 
zkrátka dorazila po poněkud delší době.
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Mezitím jsem se tedy pustila do čtení 
knihy od Aleše Palána – Miss Exitus. Četla 
jsem pár jeho knižních rozhovorů a zajímala 
mě i jeho beletrie. Kniha z výše uvedeným 
názvem je z prostředí domácího hospice 
v jednom jihočeském městě. Význam 
lidského života, péče o umírající je jednou 
z linek příběhu. Na jedné straně končí život 
vážně nemocného člověka, u kterého se 
to očekává. Zda jsou hrdinové příběhu 
připraveni i na konce nečekané, to je věc 
druhá. Jestli vás téma smrti nestraší, pak 
určitě stojí kniha za přečtení. Nevím, zda je 
to dobou nebo blížícími se Velikonocemi, 
ale smrt je součástí života a některým z nás 
vstoupila do osobní zóny. 

Anotace: Návštěva malé smrti
Malá smrt je nešťastná: nikdo ji nemá rád, všichni 

se jí bojí, lidé, které převádí do svého království, jsou 
smutní, vzdychají a je jim zima. Jednoho dne si ale 
malá smrt dojde pro Evelínu a od té doby je všechno 
jinak. Konečně jste tady! vzkřikne holčička, když ji 
vidí... Jak s malým dítětem mluvit o smrti? Co mu 
říct... Kitty Crowter je přirozená vypravěčka, nebojí 
se dětem otevřít tak složité téma, jako je konec 
života, a dělá to s vrozeným citem pro dětský svět.

Abych zůstala v tématu, ale zároveň uvedla 
i nějakou knihu pro děti, posílám tímto mého 
favorita – Návštěva malé smrti od belgické 
autorky Kitty Crowther. Myslím, že anotace 
mluví za vše. A já jsem pro tentokrát rovněž 
domluvila. Obsahy knihy, respektive autoři, 
mluví za mne a už pokukuji po poslední 
novince Aleše Palána – Nevidím ani tmu!

PETRA MARHOUNOVÁ
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PÁR ŘÁDKŮ Z TISMIC

Příroda na jaře
U mě doma se příroda probudila. Povím vám, jak:
Vloni jsem dostala k svátku zakrslého králíka beránka. Jmenuje se Jojo – je to 

samice. V létě jsem zjistila, že kamarád má také zakrslého králíka Huga – samce. 
Rozhodla jsem se, že Jojo skamarádím s Hugem, aby jí nebylo smutno. 

Dlouho jsem to odkládala, až po jarních prázdninách se to podařilo. Když jsem 
4. února pozvala Huga na návštěvu, vypadalo to, že se Jojo kamarádit nechce. 
Schovala se do domečku, ale pak si to rozmyslela, vylezla ven a začala si s Hugem 
hrát na honěnou, na schovávanou… bavilo ji to jen chvíli. Pak se schovala zase do 
domečku a Hugo odjel domů. Asi za tři týdny jsem zjistila, že je Jojo nějaká tlustá 
a líná. Pořád odpočívala. Měla jsem strach, že je nemocná. Největší překvapení 
přišlo v neděli 7. března. Ráno jsem ji při krmení hubovala, že všechnu podestýlku 
nahrabala do domečku, běhala po kleci a je hubená. Nevydržela jsem to a podívala 
se do domečku. Překvapení čekalo v hnízdě: hýbala se tam dvě nebo tři mláďata. 
Zakrslý králík kojí jen jednou za den v noci. Může mít jedno až pět mláďat. Ta se rodí 
holá, slepá a zatím neslyší. Už se těším, až vylezou ven. Je to můj první chovatelský 
úspěch. A tak jaro přišlo i k nám domů.

JANIČKA STRNADOVÁ
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TROCHA HISTORIE

Dobytí města Český Brod 17. dubna 1421
Český Brod vznikl v 1. polovině 12. století jako trhová osada s celnicí, postavená 

lokátorem na trstenické obchodní stezce u přirozeného brodu přes říčku Šemberu. 
Zakladatelem osady byl pražský biskup Jan I. (1134–1139) za vlády českého knížete 
Soběslava I. (1125–1140). První majitel – pražské biskupství – dřevěnou osadu 
nazval prostým názvem Brod a pražské biskupství také financovalo stavební huť, 
která uprostřed osady vystavěla kolem roku 1136 gotický kamenný kostel zasvěcený 
svatému Gothardovi. Nebyl prostorný, jeho loď měla v podstatě rozměry prostoru 
dnešní sakristie.

Pravděpodobně roku 1268 povýšil biskup Jan 
III. trhovou osadu na město, které získalo právo 
postavit hradby. Příjem z celnice z uhrazeného mýta 
brzy rozšířily další nemovitosti v okolí Brodu, které 
zajišťovaly nejen obživu obyvatel Brodu, ale peníze 
z trhu (obchodu), mýta (přechodu přes brod) a daň 
z podýmného (topenišť, komínů) pro biskupství  
v Praze se začaly scházet u biskupského purkrabího 
na tvrzi, která byla postavena patrně ve 13. století 
za biskupa Tobiáše z Bechyně v severozápadní 
části Brodu (na nádvoří domu čp. 65). Stalo se tak 
patrně po vypálení města roku 1289 Ondřejem  
z Říčan, kdy biskup Tobiáš musel obnovovat město. 
V této době se setkáváme poprvé s označením 
města Český Brod – in oppido Bohemicali Brod.  
V sousedních Liblicích byl zřízen biskupský dvůr, 
kam se svážela vypěstovaná úroda a odkud bylo 
řízeno zemědělství v okolí města.

Postupným nákupem a získáváním královských nemovitostí ale i nemovitostí 
od drobné šlechty kolem města ale i o několik desítek kilometrů větší vzdálenosti 
utvořil biskup Tobiáš prstenec vsí biskupského panství českobrodského distriktu. 

Ve 3. čtvrtině 14. století toto panství tvořilo 19 vesnic a částí vesnic: Český 
Brod, Liblice, Břežany II, Nová Ves II, Tuchoraz, Přistoupim, Chrást, Bylany, Štíhlice, 
Nový Dvůr (zaniklá středověká ves Lažany u Štíhlic), Kozojedy a Slavice (zaniklá 
středověká ves u Kozojed). Ve vzdálenější oblasti k distriktu patřil dvůr v Praze-
Kyjích s rybníky, které se dochovaly dodnes. Na Černokostelecku to byly obce 
Oplany a Bohouňovice II, na Kolínsku Radovesnice I a Zibohlavy a u Uhlířských 

Tobiáš z Bechyně na fresce v kostele  
sv. Bartoloměje v Kyjích
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Janovic Onomyšl a Nepoměřice. Z vesnic vybíral správní poplatky roku 1382 
arcibiskupský pokladník Záviš z Prahy a v místní správě podléhaly arcibiskupskému 
purkrabí Petrovi Libňovcovi z Libkovic. Některé městu nejbližší vsi byly součástí 
českobrodského panství ještě za dob biskupství ve 13. století. Jiné vsi a dvory byly 
postupně připojovány ještě ve 14. století, a to tam, kde byly zrovna na prodej volné 
nemovitosti.

Určitým mezníkem bylo povýšení pražského biskupství na arcibiskupství roku 
1344. S tím souvisely i stavební změny města. Za arcibiskupa Arnošta došlo  
k zahájení výstavby kamenných hradeb z červeného permského pískovce, které 
známe z dochovaných částí – nejvíce, když chodíme nakupovat, kdy se nedaleko 
kouřimského předbraní dochovaly bašty a malá fortna (branka). Kostelík  
sv. Gotharda přestal během rozšiřování a opevňování Brodu kapacitně dostačovat,  
a tak byl Arnoštem rozšířen v prostornější baziliku a do služeb byl povolán v rámci 
dvorské hutě přední stavitel Matyáš z Arrasu. 

Mezitím docházelo k obrovskému zadlužení pražského arcibiskupství, což 
se projevilo i na postupném vnitřním rozpadu českobrodského distriktu ještě  
v předhusitské době. Arcibiskup Olbram ze Škvorce pro hrazení dluhů před rokem 
1402 zatížil i rodinný majetek Olbramoviců. V sousedních Rostoklatech pak v letech 
1392–1400 působil jako katolický kněz mistr Jiří Bora, později odpůrce Viklefových 
spisů dovezených z Anglie. Z Českého Brodu pocházel jeden z hlavních odpůrců 
učení mistra Jana Husa profesor pražské univerzity Ondřej z Brodu. Ve městě 
samotném se okolo osoby Jana z Hradce roku 1415 utvořila protihusitská panská 
jednota – stoupenci katolické církve a krále.

Arcibiskupovi Konrádovi z Vechty nezbylo nic 
jiného než dluhy arcibiskupství mořit častými 
zástavami duchovních statků dlouholetým 
věřitelům. To potkalo roku 1418 Novou Ves 
II a Břežany, které zastavil správci pražského 
kostela, mistrovi Albertovi z Warentrappe, ale 
ve stejném roce nakonec došlo i k zastavení 
města Českého Brodu Janovi Sekretářovi  
z Kostelce.

Po pražské defenestraci a smrti krále 
Václava IV. roku 1419 vypukly v Praze 
a jiných městech husitské bouře, které 
přerostly v občanskou válku. Církevní statky 
byly rabovány a zapalovány. Z této neklidné 
doby se nám dochovala zpráva o útěku 
kartuziánů – mnichů kartouzského kláštera  
v Praze (Praha Smíchov), jejichž klášter zapálili 

Tismická madona
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OKÉNKO SVĚTCŮ

vzbouření obyvatelé. Mnichy doprovázeli 20. srpna 1419 z Prahy dva lukostřelci až 
do Tismic, kde jim poskytl azyl a nocleh vladyka Jan Vrbík z Tismic na tvrzi vedle 
baziliky Nanebevzetí Panny Marie a kde měli pro vděčnost a na základě zjevení 
Panny Marie zanechat dřevěnou sošku tismické madony ze zničeného kláštera.

Zástavní držitel okleštěného města Českého Brodu Jan Sekretář z Kostelce padl 
roku 1420 v bitvě u Vyšehradu a město obsadil císař Zikmund s císařským vojskem 
o síle 200 mužů. Vojsko zde zůstalo až do 17. dubna 1421, kdy se stalo město 
terčem útoku Pražanů a husitských spojenců, kteří po krátkém a úporném boji 
město dobyli a obsadili arcibiskupskou tvrz. Druhý den 18. dubna 1421 Pražané 
demonstrativně upálili v bazilice sv. Gotharda kromě mnoha jiných lidí 18 zajatých 
katolických kněží z Českobrodska a jiných dobytých míst, kteří se odmítli vzdát 
katolického vyznání. Jejich jména se nám zřejmě dnes pro projevení piety a památky 
nepodaří zrekonstruovat, ale víme, že s nimi byl upálen i českobrodský katolický 
farář Bartoloměj řečený Bartoš. Pražané po obsazení města zbavili českobrodské 
měšťany poddanské závislosti na pražském arcibiskupství a dosadili na radnici 
městskou radu, čímž uznali správní a politickou autonomii města. Zároveň se město 
zapojilo do vojenského svazku pražských měst, kdy Český Brod získal právo účasti  
a hlasu na zemských sněmech. 

JAN PSOTA

Svatá Perpetua a Felicita
Svátek těchto dvou mučednic jsme si připomněli 7. března. Obě světice jsou také 

připomínány v 1. liturgickém kánonu při slavení mše svaté. 
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Jedná se o dvě mladé vdané ženy z městečka 
Thuborbo Minus v blízkosti Kartága, což je 
na území dnešního Tuniska v severní Africe. 
Dvaadvacetiletá Vivia Perpetua pocházela  
z bohaté africké rodiny a byla matkou malého 
chlapečka. Felicita byla její otrokyní, která byla  
v době zajetí těhotná. Obě byly zajaté v Kartágu 
za císaře Severa v roce 202. Možná nás trochu 
zarazí, že křesťanka má ještě otrokyni, ale jedná se  
o počátky církve, kdy ještě otázka otroctví nebyla 
zcela vyřešena. Pravdou ale je, že pokud měl 
křesťan otroka, choval se k němu vlídně a přátelsky, 
jak tomu bylo také v tomto případě. 

Perpetua byla ve své komunitě známá tím, že 
byla obdařena viděním. Bratr ji vyzval, aby svoje 
vize popsala. První vizí byl žebřík vedoucí do nebe, 
s hadem dole a se zbraněmi na obou stranách. 
Ve vizi se zjeví nejprve její učitel Saturus, poté 
Perpetua. Na vrcholu žebříku najde krásnou 
zahradu a pastýře, který ji pozdraví. Sama tento sen 
interpretovala v tom smyslu, že ona a její spolubratři budou před smrtí velmi trpět. 
Psala také o vizi svého bratra Dinokrata, který zemřel jako malé dítě. Viděla jej jako 
šťastného a zdravého, bez jizev z jeho smrtelné nemoci. 

Spolu s Perpetou a Felicitou byli uvězněni ještě další tři katechumeni. Revokát, 
který byl údajný manžel Felicity, Saturnin, Sekundin a dobrovolně se k nim přidal 
Satyr. Výslechu se účastnil také otec Perpetuy a snažil se dceru odvrátit od víry, aby 
zachránil její život. 

Tím, že měla ve vězení možnost psát, se dochovaly zápisky o tom, co prožívala. 
Uváděla v nich: „Když jsme byli ve vyšetřování, pokoušel se mě otec odvrátit od 
víry. Řekla jsem mu: “Otče, vidíš zde ten džbánek? Nelze jej nazvat něčím jiným, 
než co vyjadřuje, čím je. A já se také nemohu jinak vyjádřit, než že jsem křesťanka. 
Otec se rozzlobil a uhodil mě. Za několik dní jsme byli ve vězení pokřtěni. Brzy na to 
jsme byly obě uvrženy do podzemního vězení. Byl to hrozný den. Nepředstavitelné 
teplo sálalo z toho množství lidí. Vojáci si k nám moc dovolovali. Později nám 
diakoni Perpetius a Pomponius úplatkem dopomohli k tomu, že jsme na několik 
hodin mohly být v lepším koutku našeho vězení. Kojila jsem v té době své dítě, 
které bylo od hladu velmi slabé. Obrátila jsem se na svou matku a bratra a jim jsem 
své dítě odkázala.

Dny ubíhaly a mladí křesťané čekali na svůj ortel. Smutek ale prožívala otrokyně 
Felicita, která byla ještě stále těhotná, asi v 8. měsíci. Římské zákony nedovolovaly 
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odsoudit těhotnou ženu šelmám. Felicita se bála, že její přátelé zahynou a ona 
jediná zůstane naživu. A tak se modlila, aby Bůh pomohl a dítě přišlo na svět co 
nejdříve. Tak se také stalo. Felicita porodila předčasně a ve vězení přišla na svět 
zdravá holčička. Obě mladé matky věděly, že jejich děti budou vyrůstat už bez nich. 
Bylo tedy domluveno, že obě děti vychová rodina Perpetuy. 

U příležitosti narozenin svého syna uspořádal císař Septimus Severus v obrovské 
aréně v Kartágu představení šelem, při kterém měli být pro pobavení publika 
usmrceni křesťané. Tito mladí křesťané se připravovali na smrt jako na slavnost. 
Když vstoupili do arény, začali zpívat Bohu chvalozpěvy. V té chvíli byla do arény 
vpuštěna divoká zvěř – medvěd, leopard a divoká kráva. Byli předhozeni těmto 
šelmám a potom usmrceni mečem. Nejdříve muži a potom ženy. Nezkušenému 
gladiátorovi se tak třásla ruka, když měl usmrtit mečem Perpetuu, že vzala  jeho 
ruku a sama ji navedla na své hrdlo. 

Díky těmto mučedníkům se v Africe začalo brzy šířit křesťanství. O mučednictví 
těchto dvou mladých žen se později dozvěděl celý svět. Jedna bohatá, druhá chudá. 
Jedna paní, druhá otrokyně, a přece jdou neustále spolu. 

Papež Benedikt XVI, se ptá: „Proč tito naši bratři a sestry, kteří podstoupili 
mučednictví, nepokusili  se za žádnou cenu zachránit si nenahraditelné dobro 
života?... Protože vlastní onu „větší lásku“, která je ochotná podle příkazu Božského 
Mistra položit i život za Boží království.

Atributy: kráva, někdy zobrazení  žen s dítětem v klíně, palma
Patronka: Perpetua bývá uváděna jako ochránkyně krav, matek a těhotných žen
Chrám zasvěcený těmto světicím nalezneme ve Francii – ve městě Vierzon, v kraji 

Center-Loire. Svatá Perpetua je také patronkou tohoto města. Když v roce 1632 
postihl mor obyvatele města, v průvodu byly neseny ostatky světice a mor ustal.

JARKA PŘIKRYLOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Věřím v Ducha svatého
V liturgickém okénku se i nadále zabýváme Vyznáním víry. V předchozích číslech 

jsme se věnovali prvním dvěma článkům – Víra v Boha Otce a víra v Božího Syna, 
Ježíše Krista. Nyní se dostáváme ke třetímu článku, který zahrnuje naše vyznání 
vztahující se k třetí Božské osobě, k Duchu svatému. V Nicejsko-Cařihradském 
vyznání víry o Duchu svatém vyznáváme následující: „Věřím v Ducha svatého, Pána 
a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván  
a oslavován a mluvil ústy proroků“.

V začátku našich úvah o vyznání víry jsme se věnovali historickému vývoji 
formování Nicejsko-Cařihradského vyznání víry. Říkali jsme si, že roku 313 vydal 
císař Konstantin edikt milánský, kterým uzákonil v římské říši křesťanství. Následně, 
roku 325, svolal koncil do Niceje, kde se měla sjednotit křesťanská nauka ohledně 
víry v božství Ježíše Krista. Roku 380 císař Theodosius vydal dekret, kterým označil 
křesťanství za jediné náboženství římské říše a následně, roku 381, rovněž svolal 
koncil, tentokrát do Konstantinopole, aby křesťanský svět „definoval“ svou víru  
v Ducha svatého a překonal tak oblastní spory o božství Ducha svatého.

Když koncilní otcové v Niceji řešili božství Ježíše Krista, sáhli poprvé po 
filosofickém termínu – „homoúsios“ (soupodstatný – jedné podstaty). Bylo by tedy 
logické, aby koncilní otcové v Konstantinopoli sáhli po tomto slově i v tuto chvíli, 
a stejným způsobem vyjádřili víru v božství Ducha svatého – tedy že Duch svatý je 
soupodstatný s Otcem (i Synem). 

Po Nicejském koncilu ale ne všichni přijali nejen víru v Božství Ježíše Krista, ale 
také daný termín. Objevila se skupina, která nezpochybňovala nutně Ježíšovo 
božství, ale zpochybňovala daný způsob vyznání této víry. Po Niceji tak nedošlo  
k úplnému sjednocení všech křesťanů, ale naopak vznikla jedna skupina, která 
koncil nepřijala. Proto v Konstantinopoli převládl názor, že koncilní otcové ve vztahu 
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k Duchu svatému nepoužijí tento termín, aby se situace neopakovala.
Koncilní otcové tedy hledali jiný způsob, jak božství Ducha svatého vyjádřit. Jestliže 

pro Nicejský koncil se stalo ústředním termínem již zmíněné slovo „homoúsios“,  
u Cařihradského koncilu můžeme za ústřední slovo označit termín „Kyrios“ (Pán).  
I v tomto případě je božství Ducha svatého vyjádřeno různými formulacemi, ale to 
hlavní zaznívá hned v úvodu tohoto článku – Duch svatý je Pán.

Proč biskupové zvolili právě toto slovo? Je dobré se podívat na souvislosti, 
a především na řecké Písmo svaté. Když čteme Starý zákon, tak hebrejský 
text předkládá Boží jméno: JHWH. Židé Boží jméno ale nesměli vyslovovat, 
proto pokaždé, když četli Písmo svaté, a došli k tomuto jménu, četli „Adonaj“.  
V posledních staletích před narozením Krista se ale židé usídlili v nemalém množství 
v různých diasporách a v nich začali zapomínat jazyk svých otců, ale naopak pod 
vlivem helénizace začala hrát důležitou úlohu řečtina. Ve 3. – 1. stol. př. Kristem 
tedy židé v Alexandrii přeložili hebrejské Písmo svaté do řečtiny. Tomuto překladu 
říkáme Septuaginta (značka je LXX). A zde, když překladatelé překládali Boží jméno, 
tak užívali termín „Kyrios“. Člověk, který tedy četl hebrejské Písmo svaté v řečtině, 
měl pro Boha zažitý termín „Pán“. Když se pak dostal ke křesťanským spisům – 
evangeliím, či dalším listům, četl v řečtině nadále o „Pánu“. Jeden ze základních 
kristologických titulů Ježíše, je Pán – právě z důvodu návaznosti na starozákonní 
řeckou tradici. Bůh ve Starém zákoně a Ježíš Kristus – u obou těchto osob znal řecký 
čtenář titul Pán. Není tedy nic snazšího, než i pro třetí božskou osobu užít tento 
termín – je to Pán.

Koncilní otcové ale řešili také souvislost samotného textu vyznání víry. Protože 
v Niceji do textu uvedli, že „Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista“. Člověk, který 
by vyznával Nicejsko-Cařihradské vyznání víry by tak z těchto souvislostí mohl 
sklouznout k mylnému názoru, a to totiž, že Ježíš a Ducha svatý jsou jedna osoba, 
které dáváme je v určitém čase jiné jméno. Proto koncilní otcové, velmi rafinovaným 
způsobem ve vyznání víry tyto „dva Pány“ od sebe odlišili. Udělali ve vyznání víry 
záměrně gramatickou chybu!

Řecký jazyk zná členy, které jsou vlastní jednotlivým rodům. Slovo „kyrios“ je 
rodu mužského, proto má mužský člen. Takový má ve chvíli, kdy se hovoří o jednom 
Pánu, Ježíši Kristu. Když se ale mluví o Pánu, Duchu svatém, je ve vyznání víry užit rod 
střední (tedy vztahuje se k řeckému slovu „pneuma“ – Duch (v řečtině rod střední)). 
Člověk vyznávající víru v řeckém jazyce tedy sice použil dvakrát téže slovo, ale vždy 
s jiným členem, z čehož bylo patrné, že se jedná o jinou osobu. Kdybychom to 
chtěli nějak vyjádřit v českém jazyce (velmi kostrbatě, vyznávali bychom, že věříme 
v toho jednoho Pána, Ježíše Krista a že věříme v to Pána, Ducha svatého (v češtině 
to ale vyjádřit moc dobře nejde, protože i slovo duch je rodu mužského…).

Jen pro zajímavost, nám v českém jazyce tato souvislost zapadá také z důvodu, 
že když čteme Starý zákon, tak tam není Boží jméno přeloženo termínem Pán, ale 
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termínem „Hospodin“. Tedy i tato souvislost Pána (SZ, NZ, Duch svatý) nám není 
vlastní (naopak, třeba na Slovensku překlad Božího jména sleduje řeckou tradici – 
ve Starém zákoně je tedy Boží jméno překládáno termínem „Pán“). 

V češtině vyznáváme, že věříme v Ducha svatého, Pána a dárce života. Řecký text 
vyznání je ale koncipován trochu jinak. Přídavné jméno „svatý“ není ve vyznání 
víry vnímáno jako přídavné, ale je jménem podstatným. V řeckém originále je 
doslova vyznání, že věříme v Ducha, toho Svatého, to(ho) Pána. Ono vyjádření 
„svatý“ se totiž vztahuje podobným 
způsobem k Bohu, jako zmíněné 
slovo Pán. Jediný, kdo je svatý, je 
Bůh. Vyznáváme-li, že Duch je ten 
svatý, pak tím znovu vyjadřujeme, 
že je to Bůh. To, co v českém jazyce 
(a nejen v něm) se možná jeví jako 
odlišení Ducha od všech ostatních 
duchů – tento Duch je ten svatý, 
je ve skutečnosti nikoli odlišením, 
ale vyjádřením samotného božství. 
Proto se můžeme setkávat s tím, že 
někteří píší Duch Svatý s velkým „S“ 
– a z teologického hlediska je to tak 
asi správnější.

Poslední, co v prvním vyjádření 
o Duchu svatém vyznáváme, je, že 
je dárcem života. Znovu se jedná  
o specifický způsob vyjádření 
božství Ducha svatého. Neboť kdo 
jiný je dárcem života, než sám Bůh?

Ale i zde platí, že řecký výraz je mnohem širší, než se v českém překladu může 
zdát. Český výraz totiž může svádět k představě, že Duch svatý (potažmo Bůh) je 
tím, kdo člověku udělí život, tedy dá mu ho na začátku a pak už k němu nemá žádný 
vztah. Třebaže takovéto teologické pojetí nezastáváme, přesto použitý termín by 
k tomu mohl svádět. V řeckém textu je použito slovo „zoópoien“, což je spojení 
dvou slov – „zoé“ (život) a „poieen“ (dělat, činit). Tedy nejen dárce života, ale spíše 
„tvůrce života“, ten který ho tvoří (nikoli utvořil a dal). Řecký text představuje Ducha 
svatého jako toho, kdo život stále tvoří, v každém okamžiku. Kdo je tím tvůrčím 
prvkem každé činnosti. Bez působení Ducha svatého není člověk ničeho schopen. 
Proto křesťanská tradice tak rozvíjí a hovoří o vyprošování si Ducha svatého a jeho 
darů. Proto je v křesťanské tradici více, či někdy bohužel méně běžné vzývání Ducha 
svatého při různých příležitostech.
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Bohumilu Urbanovou a Domácí hospic Nablízku
Ještě do konce tohoto měsíce můžeme 

přispět do virtuální kasičky Tříkrálové 
sbírky, a tím v našem regionu podpořit mj. 
i Domácí hospic Nablízku z Lysé nad Labem. 
S jeho činností a nabídkou služeb jsme se 
seznámili minulý rok v rámci besedy s Jiřím 
Strachem, která se konala v českobrodském 
kulturním domě Svět. Letos se kvůli známé 
epidemiologické situaci nemohla podobná 
děkovná akce uskutečnit, proto jsme se 
rozhodli vám zprostředkovat rozhovor  
s ředitelkou tohoto zařízení, Bc. Bohumilou 
Urbanovou, alespoň skrze tyto řádky. Věděli 
jste, že součástí týmu je také jedna naše 
farnice?

Myslíte si, že je hospicová péče v České republice již běžně známá a využívaná, 
nebo je stále třeba její osvěta?

Navzdory celkem intenzivní snaze sdělovacích prostředků dostat téma 
hospicové péče do povědomí lidí se stále setkáváme s tím, že informace 
o její dostupnosti je u nás pořád ještě nedostatečná. Vše kolem umírání 
je těžkým tématem. Mnoho lidí informaci sice zaslechne, ale když ji 
momentálně nepotřebuje, vytěsní ji. Situace se však postupně zlepšuje. 
Především skrze sdílenou osobní zkušenost s hospicovou péčí.

Dokáže kapacita vašich služeb uspokojit poptávku klientů? Musíte odmítat 
žadatele? 

Zatím se nám daří narůstající poptávku ze strany klientů uspokojit. Již jsme 
z tohoto důvodu náš tým rozšiřovali a i nadále rozšiřujeme. 

Je možné si zavolat o vaši podporu kdykoliv, pokud jsem vaším klientem? 
Například cítím, že můj rodič právě teď umírá, ale je noc. 

Ano, nepřetržitá pohotovost je součástí hospicové péče. Pravidelné 
návštěvy vykonáváme během dne, ale v případě potřeby sestra přijíždí do 
rodiny kdykoliv, i několikrát denně nebo v noci. 
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Kdy končí vaše pomoc, s úmrtím člověka?
Naše péče zahrnuje nejen nemocného, ale i jeho blízké. Vždy jsme přítomni 
nejen bezprostředně v čase úmrtí nemocného, kdy pečujícím pomáháme 
s praktickými záležitostmi a poskytujeme jim psychickou podporu v těžké 
chvíli rozloučení, ale zůstáváme v kontaktu i v dalších dnech. Je to důležité 
proto, abychom se přesvědčili, že truchlení pozůstalých probíhá normálně, 
bez patologických jevů. U pozůstalých, kteří osobně pečovali o své blízké 
doma, tomu tak obvykle bývá. Pokud vycítíme v tomto ohledu nějaké potíže, 
nabízíme další pomoc ať už formou setkání u nás v hospici nebo v rodině, 
případně zprostředkujeme psychoterapeutickou či spirituální podporu 
apod. Kontakty s pozůstalými pomáhají i nám zahlédnout pozitivní dopad 
naší služby, rozvíjejí mnohdy hezká přátelství navázaná během doprovázení 
a jsou tedy posilou vzájemnou.

Uvádíte, že poskytujete také pastorační a duchovní péči – nejen umírajícím, ale  
i rodině. Můžete nás seznámit s tím, jak to konkrétně vypadá v praxi? 

Všeobecná nabídka duchovní péče spolu s nabídkou psychoterapeutické 
podpory nebo sociálního poradenství přichází hned na začátku péče 
prakticky v každé rodině. Záleží na konkrétních klientech, jak se k tomu 
postaví. Spirituální potřeby mají všichni lidé a v blízkosti umírání často 
vystupují do popředí více než jindy, ale zvláště v našem regionu (na rozdíl 
např. od Moravy) je lidé nejsou příliš zvyklí řešit v rámci církví nebo za pomoci 
jejich vysvěcených služebníků. V praxi se lidé touží sdílet s těmi, kteří jim 
stojí nejblíže. Nejčastěji jsou to tedy hospicové sestry, kterých se nemocní 
i pečující ptají po důvodech naděje, po smyslu života, bolesti, odpuštění, 
smíření. Sestry se s nimi dělí o svou vlastní zkušenost, naslouchají, těší, 
vlévají útěchu a naději. Situace doprovázení si říká o určitou intimitu, do 
které její aktéři nechtějí zvát příliš mnoho lidí.

Mají klienti zájem o zprostředkování kontaktu s knězem?
Pokud zaznamenáme, že nemocný nebo jeho rodina patří do nějakého 
církevního společenství nebo by si přáli někam patřit, nabízíme 
zprostředkování setkání s knězem, pastorem… Zatím se to stalo jen 
několikrát. Ale jsme na to připraveni.

Právě kvůli tématu umírání u vás jistě nezvládne pracovat kdokoliv. Co navíc mají 
vaši zaměstnanci, kromě své odbornosti? Jaké předpoklady jsou pro tuto práci 
důležité?

Rozhodně to není oblast pro každého. Kromě své odbornosti potřebují všichni 
hospicoví pracovníci vědomí smysluplnosti paliativní péče, určitou vlastní 
lidskou zralost a v neposlední řadě nadšení pro dílo, které se neprosazuje  
v dnešní společnosti snadno a není zrovna místem k zbohatnutí. Zdravotní 
sestry, jejichž místo je především u lůžka umírajících, se v domácím hospici 
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neobejdou bez řidičského průkazu a aktivní schopnosti řídit auto za každého 
počasí, ve dne i v noci…

Součástí vašeho týmu je také jedna naše farnice. Musí vaši zaměstnanci vyznávat 
křesťanské hodnoty?

Není to podmínka, ale spíš osobní výhoda. Asi není náhodou, že smysl 
pro doprovázení umírajících se projevuje častěji u lidí, kteří mají nějaký 
duchovní přesah, pro něž smrt není absolutním koncem všeho. I v našem 
týmu najdete lidi různých křesťanských denominací, ale rozhodně to není 
žádná podmínka.

Málokdo si možná umí představit, že každodenní setkávání se s tématem smrti 
a umírání může být také radostné. Ale přesto. Věřím, že aby člověk nevyhořel, 
musí ve své práci nacházet také okamžiky, které vás nabíjejí chutí a energií do 
dalšího dne. Co to přesně je v této specifické oblasti?

Máte pravdu, že neustále vstupujeme do těžkých situací. Takových, kterým 
se člověk obvykle z ostychu a bezradnosti radši vyhne. Ale tyto těžké situace 
tady reálně jsou a byly by ještě těžší, kdyby v nich člověk byl sám, bez pomoci, 
bez rady, bez sdílení. To, že do těchto situací vnášíme něco pozitivního, vše 
usnadňuje. Denně jsme svědky toho, jak už pouhé vyslechnutí a nabídnutí 
praktické pomoci přináší ohromnou úlevu těm statečným lidem, kteří 
svým blízkým chtějí dopřát prožít závěr života doma. Když zakusí, že je 
zde někdo, kdo jim rozumí, kdo má s doprovázením umírajících zkušenosti  
a může napomoci k tomu, aby jejich drahý netrpěl, viditelně se zklidní  
a jsou schopni o něj láskyplně pečovat. Okamžik odchodu blízkého člověka, 
který proběhne důstojně a pokojně, se pak stává ne selháním péče, ale 
jejím přirozeným vyvrcholením. Vděčnost, kterou nás rodiny zahrnují,  
i vědomí, že jsme na tomto důstojném odcházení měli svůj podíl, nás nabíjí 
novou energií a vědomím smysluplnosti naší služby. Velmi také pomáhá 
zázemí týmu, v němž jsme všichni spojeni nadšením pro stejnou věc  
a vřelými lidskými vztahy.

Jak hodnotíte loňský rok, i s ohledem na propuknutí pandemie? Projevila se 
například karanténní opatření na vaší schopnosti zajistit domluvené služby?

Pandemie nás zasáhla tak, jako všechny občany této země. Některé z nás 
nákazu prodělaly, mnohé máme doma školáky na on-line výuce, čelíme 
všelijakým omezením, ale navzdory tomu jsme naši službu nepřerušili  
a stále přijímáme nevyléčitelně nemocné a jejich blízké do své péče. 

Změnila se skladba klientů nebo způsob poskytování vašich služeb z důvodu 
přijatých protiepidemických opatření? 

Očekávali jsme zvýšený nápor klientů v souvislosti s pandemií. Kupodivu 
zatím nenastal. Standardně užíváme v kontaktu s klienty respirátory  
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a obecně dodržujeme základní protiepidemická opatření. Jsme připraveni 
pečovat i o covid pozitivní pacienty, ale v nestandardním distančním 
režimu. To znamená větší využití telefonické podpory, videohovorů, 
edukačních videí a zkrácení nezbytných návštěv na minimum za využití 
maxima ochranných prostředků. Dosud však jsme tato opatření museli 
uplatnit jen výjimečně.

Pozorujete obavy z nákazy 
ze strany klientů, tedy že by 
odmítali služby hospicové péče?

Rodiny našich pacientů 
se nacházejí v situaci, kdy 
řeší akutní potíže, které 
nesnesou odkladu. Takže 
obavy z nákazy ustupují 
do pozadí. 

V loňském roce bylo vašemu zařízení z Tříkrálové sbírky věnováno  
123 845,- Kč. Jak byly tyto finance využity? Byla to dostatečná částka, nebo je to 
„stále málo“?

Úžasná částka, kterou nám přinesla Tříkrálová sbírka v Českém Brodě 
a okolí pokryla celoroční náklady na léky a zdravotnický materiál pro 
naše pacienty. To je velice významná položka. Naše služba není hrazena 
z prostředků zdravotního pojištění. Peníze na provoz si hospic musí 
obstarávat především z darů, z příspěvků měst a obcí, z benefičních akcí. 
Příspěvky od státu jsou ve výši necelých 15 % celkových ročních nákladů 
hospice. Proto s vděčností přijímáme jakýkoliv dar, který nám umožní naši 
službu udržet a dále rozvíjet.

Co je pro vás v zajištění provozu nebo v poskytování služeb nejtěžší? 
Bohužel, opravdu nejtěžším úkolem je zajištění financování provozu 
hospice. Vyžaduje to neustálou aktivitu několika členů týmu. Je to snaha 
s nejistým výsledkem, přinášející značný stres, ale zatím se to hlavně 
díky dobrým lidem, kterým tato oblast není lhostejná, daří. Další výzvou 
je rozšíření hospicové myšlenky mezi lidi, informování o možnostech  
a výhodách domácí hospicové péče, oslovovat praktické lékaře, sociální 
pracovníky v nemocnicích, spolupracovat s odborníky v nejrůznějších 
odborných ambulancích, agenturách domácí péče... Uchovat si radost, 
naději, pokoru i nadšení. Pečovat o dobré vztahy i uvnitř týmu, nacházet 
nové spolupracovníky zapálené stejným způsobem pro ty, jejichž životní 
cesta se blíží do cíle.
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Lze vás podpořit i jinak než finančně? Napadá mě například dobrovolnická 
činnost...

Náš domácí hospic prozatím nevyužívá dobrovolníky v přímé péči  
o nemocné. Je to především proto, že situace v rodinách pečujících  
o umírajícího člověka je natolik delikátní, že není vhodné do ní zapojovat 
větší množství osob. Dobrovolníci našeho hospice však pomáhají v mnoha 
jiných oblastech podle vlastních možností. Někdo pomáhá výrobou 
dárkových předmětů, které pak hospic nabízí za dobrovolný příspěvek na 
benefičních akcích, někdo na benefiční akce napeče koláče, někdo nám 
pomůže pochopit výhody excellu v praxi, někdo zorganizuje přednášku  
o hospici v místní knihovně... Možností a nápadů je celá řada...

Jaké máte plány do budoucna? 
Naším plánem do budoucna je nadále doprovázet rodiny pečující o umírající 
blízké a poskytovat jim všestrannou podporu. Chceme rozšiřovat povědomí 
o možnosti důstojného odcházení mezi našimi spoluobčany. Rádi bychom 
časem rozšířili naše služby o odlehčovací služby, tj. umožnit pečujícím 
vystřídání v péči člověkem, který ač není přímo zdravotník, je schopen  
s láskou a určitou zkušeností pečovat o těžce nemocného člověka a zastoupit 
třeba na několik hodin přetížené pečující. Nadále dovybavujeme půjčovnu 
pomůcek tak, aby mohla dobře sloužit nejen hospicovým pacientům, 
ale všem, komu krátkodobá výpůjčka různých kompenzačních pomůcek 
usnadní péči o nemocného člověka. 

Uvažujete například o zřízení lůžkové hospicové péče? 
Zřízení lůžkové hospicové péče v plánu nemáme, ale snažíme se reagovat 
na narůstající zájem o domácí hospic rozšiřováním našeho týmu o další 
sestry a lékaře. 

Je možné nějak či někam expandovat?
Založení nějaké pobočky se zdá být také možným scénářem, ale jsme pro 
cestu malých kroků. Tak možná, až k tomu uzraje čas.

Můžeme se v blízké době těšit na nějaké akce, na kterých se lze s hospicem 
setkat?

Stojíme všichni v situaci, kdy je nesmírně těžké cokoliv plánovat  
a organizovat. Pokud to však bude možné, rádi bychom v tomto roce 
uspořádali v Českém Brodě přednášku s besedou o našich zkušenostech  
z doprovázení nevyléčitelně nemocných. V květnu, kdy si náš hospic 
připomíná výročí založení, plánujeme již tradiční benefiční koncert 
nebo divadlo a den otevřených dveří. Začátkem října se zapojujeme do 
celorepublikové kampaně Týden pro mobilní hospice, v jejímž rámci 
pořádáme přednášky, koncerty, divadla a další doprovodné akce. Všechny 



19 FČAS 3/2021

ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ

sportovce a rodiny s dětmi už teď srdečně zveme na oblíbený Běh pro 
hospic v Milovicích, který se tradičně koná koncem října. Bližší informace 
a hlavně termíny akcí zatím nelze upřesnit. Sledujte prosím naše webové 
stránky nebo facebookový profil, kde aktuální informace sdílíme. 

IVA ZRADIČKOVÁ

O RADOSTI
Drazí farníci, když píšu tyto řádky, ještě zbývá do Velikonoc čtrnáct dní. Ale 

již je „něco“ cítit ve vzduchu. Už se ta doba pomalu, ale jistě blíží. A nikdo a nic 
mi nemůže vzít to těšení, tu onu radost, jako každý rok. Čím jsem starší, tím to 
těšení je větší. Dříve jako malí a mladí jsme se těšili na Velikonoce ponejvíce na 
Boží hod, kdy maminka připravila tolik dobrot, které během roku nebyly běžně na 
stole. Červeným pondělím to vrcholilo, to  když jsme si přinesli z pomlázky spoustu 
vajíček a sladkostí. Sestry jen tiše nakukovaly do košíčků a čekaly, že se s nimi také 
rozdělíme. Maminka z vajec udělala pomazánku a sestry si také přišly na své. 

To vše již je pryč. Vejce se snědla, čokoláda rozpustila, pomlázka uschla...

Ale Kristus, ten tu bude kralovat na věky! To, co předpověděl, splnil. Raduji se!

Ani v jednom období liturgického roku nechybí radost, protože všechno je určitým 
způsobem spojené s velikonoční slavností. Ten liturgický rok si přirovnávám ke 
svému životu. Dny se střídají s bolestí a smutkem a pak přichází úleva, radost. A tak 
to jde celý život ruku v ruce. 
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Kristus nás svojí smrtí osvobodil od hříchu a svým zmrtvýchvstáním nám otevírá 
přístup k novému životu. Naše matka Církev nás uvádí do velikonoční radosti 
liturgickými texty: čteními, žalmy, antifonálními zpěvy… Jimi prosíme především  
o to, aby naše radost byla předzvěstí našeho věčného štěstí v nebi.

Od pradávna pro toto období platilo, že se zrušily půsty a jiná tělesná umrtvování, 
aby se zdůraznilo i vnější prožívání radosti těla i duše zároveň. Být radostný je jednou 
z forem, jak děkovat Bohu za jeho nespočetné dary. Svojí radostí vykonáváme 
mnohá dobra svému okolí, protože radost přitahuje lidi k Bohu. Přinášet radost 
bližním je nejlepším důkazem naší lásky. Hodně lidí může poznat Krista díky našemu 
optimizmu, našemu obvyklému úsměvu (i když jej  máme schovaný pod rouškou), 
díky naší srdečnosti. 

Bůh chce, aby naše domovy byly radostným a světlým místem, a ne šedivým 
a smutným, plným napětí kvůli našemu egoizmu a nedostatku vzájemného 
pochopení. Má převládat duch služby, srdečnosti, velkodušnosti. Radost bychom 
měli přinášet i na svá pracoviště, do ulic a do všech společenských vztahů. Svět je 
ponořený do smutku, obav a úzkostí. 

Na Ježíši byl vždy zřejmý jeho nesmírný vnitřní duchovní pokoj. Svatý Tomáš 
Akvinský výslovně hovoří, že „každý, kdo chce dosáhnout pokrok v duchovním 
životě, potřebuje mít radost“. Smutek nás obírá o sílu, je jako bláto přilepené na 
botách, které nejen že působí špínu, ale ještě ztěžuje chůzi. Vnitřní radost je i stav 
naší mysli, nevyhnutelně potřebná pro svědomité plnění různých povinností. A čím 
jsou „vznešenější“, tím větší by měla být i naše radost. Čím větší zodpovědnost ve 
svém povolání máme (jako kněz, otec, nadřízený, učitel atd.), tím spíše bychom 
měli mít více vnitřního pokoje a radosti, abychom je mohli předávat jiným. A tím 
naléhavěji bychom je měli obnovit, když je občas ztratíme. 

Pozvedám oči k nebi a prosím Nebeskou Matku: „Příčino naší radosti, oroduj za 
nás“!

AUTOR, KTERÝ SI NEPŘEJE BÝT JMENOVÁN
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SOUTĚŽ

Je tady další měsíc a s ním další odhalení. 

Dopadlo to přesně, jak jsme předvídali - Honzu 
Přibyla a jeho rozesmátou tvář poznal snad každý. 
Nejspíš proto, že si Jenda uchoval hodně z dětské 
bezprostřednosti dodnes.

Několik úspěšných a zároveň statečných soutěžících 
poskytlo své dětské fotografie, aby naše soutěž 
mohla pokračovat. Děkujeme všem. První ale může 
být jen jeden a to byl v tomto případě...ale moment! 
Málem jsme to prozradili. Však vy si poradíte. Pokud 
si nebudete jistí po zhlédnutí dětských fotek, tak ta 
„náctiletá“ by vás neměla nechat na pochybách.

Zároveň jsme si nemohli nevšimnout, že soutěžní 
osazenstvo začíná být poněkud genderově nevyvážené. 
Proto vyzýváme ženy, dámy, slečny, maminky, babičky, 
tetičky: Nestyďte se. Je to jen hra, ve které neplatí, že 
první budou poslední.

V každém případě, ať jsi žena nebo muž, pokud 
poznáváš kluka a mladíka na fotografiích dole, čekáme 
na tvůj email s fotkami na adrese:

farnicas@gmail.com
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NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK

Mazanec
750 g hladké mouky• 
15 dkg cukru• 
citronová kůra• 
1 vanilkový cukr• 
sůl• 
3 dkg droždí• 
375 ml mléka• 
2 žloutky• 
20 dkg změklého másla• 
rozinky• 
plátky mandlí na posypán• í

Nejdříve si zaděláme takzvaně na omládek: v míse smícháme hladkou mouku, 
uděláme v ní důlek, vlijeme do něho dvě třetiny vlažného mléka a rozdrobíme 
droždí, přidáme kávovou lžičku cukru a necháme na teplém místě 30 minut 
vzejít. Postupně přimícháme zbylé ingredience a vypracujeme hladké nelepivé 
těsto. Necháme na teplém místě kynout. Během kynutí těsto třikrát podtrhneme 
vařečkou.  

Na pomoučeném válu vypracujeme bochánek, přendáme na plech vyložený 
pečícím papírem, přikryjeme čistou utěrkou, aby neoschl, a necháme zrát cca 45 
minut. Po nakynutí můžeme na mazanec vyříznout kříž, pak potřeme vajíčkem 
rozšlehaným s trochou mléka a posypeme plátky mandlí.

Troubu rozehřejeme na 200 °C a mazanec pečeme při této teplotě cca 10 min. Po 
té teplotu snížíme na 160°C a dopékáme ještě asi 30 min. 

Koláče podle Toniovy zámecké kavárny
Ingredience:

500 g hladké mouky a hladká mouka na podsypání těsta• 
500 g polohrubé mouky• 
200 g cukru krupice• 
200 g másla• 
80 g čerstvého droždí• 
350 ml vlažného mléka• 
nastrouhaná kůra ze 2 citronů• 
4 žloutky a 2 rozšlehaná vejce na potření• 
10 g vanilkového cukru• 
12 g soli• 
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Tvarohová náplň:

250 g měkkého tvarohu• 
40 g cukru• 
40 g vanilkového cukru• 
20 g másla• 
2 žloutky• 
špetka soli• 

Povidlová náplň:

400 g švestkových povidel• 
50 g moučkového cukru• 
25 g tuzemáku• 
špetka mletého badyánu• 
drobenka:• 
250 g másla• 
250 g cukru krupice• 
250 g polohrubé mouky• 

Postup:
Těsto zaděláme takzvaně na omládek: v míse robotu smícháme hladkou  

a polohrubou mouku, uděláme v ní důlek, vlijeme do něho dvě třetiny mléka  
a rozdrobíme droždí. Ze stran do něj po troškách vmícháváme mouku, dokud 
nevznikne těstíčko husté asi jako na lívance. Povrch zaprášíme hladkou moukou  
a necháme na teplém místě 30 minut vzejít.

V rendlíku na nižším ohni rozpustíme máslo. Žloutky v misce prošleháme 
vidličkou. Do mísy s omládkem přidáme zbylé mléko, máslo, oba druhy cukru, sůl, 
žloutky a najemno nastrouhanou citronovou kůru.

V robotu na středních otáčkách během 10 minut vypracujeme hladké nelepivé 
těsto. Hotové těsto rozdělíme na 2 díly. Z nich na pomoučeném válu vypracujeme 
bochánky, přikryjeme je čistou utěrkou, aby neoschly, a necháme je zrát 45 minut.

Troubu rozehřejeme na 160 °C. Plechy vyložíme pečicím papírem.
Každý bochánek rozválíme válečkem na obdélníky silné 4 mm a ty rádýlkem 

nebo nožem rozdělíme na 16 dílů. Doprostřed každého dílu naneseme náplň (buď 
tvarohovou, nebo povidlovou), do těsta ji zabalíme, vytvarujeme kuličku a položíme 
ji spojem dolů na plech vyložený pečicím papírem. Necháme 30–40 minut kynout. 
Poté koláče potřeme rozšlehanými vejci.

Cukrářský sáček s ostrou špičkou naplníme druhou náplní, než kterou jsme 
dali dovnitř koláče, koláč svrchu prorazíme a náplň vtlačíme dovnitř. Posypeme 
drobenkou, vložíme do rozehřáté trouby a pečeme 15 minut dozlatova.

JANA STRNADOVÁ



FČAS - Farní časopis a společník • vydává Římskokatolická farnost Český Brod • Husovo náměstí 78, 
282 01 Český Brod • Redakce: M. Sklenář, K. A. Nováková, P. Červená. Grafika: L. Konopíková
• tel.: +420 604 935 797  • email: farnicas@gmail.com • č. ú. 4040404040/2700 • foto: Pixabay, 
P&M Červení – Člověk a víra, Domácí hospic Nablízku • vychází v Českém Brodě 1. dubna 2021 • 
náklad 40 výtisků • dop. cena/náklady na tisk  10 Kč • NEPRODEJNÉ •

PRO DĚTI

Milé děti, na závěr dubnového čísla pro vás máme ochutnávku z VVV (virtuální 
velikonoční výstavy). Na této výstavě, která byla zahájena 10. března, je pro vás 
připraveno několik her a další budou přibývat a přibývají. Ve „výrobě“ jsou i hry  
a úkoly v papírové podobě. Na přípravě výstavy se podílelo několik farníků, úkol 
s mincemi z této stránky např. nakreslila 
Martyna Žáková. Podílet se můžete  
i vy, když pošlete na mailovou adresu 
farnosti obrázek toho, o co si podle 
vás Salome řekla Herodovi jako 
odměnu za svůj tanec. Pak už jen 
stačí navštívit výstavu a sledovat, 
zda se váš obrázek objeví na 
stříbrném podnose Salome.

Výstava se někdy dlouho 
načítá, tak si můžete čekání 
zkrátit tím, že najdete 5 rozdílů 
mezi těmito dvěma mincemi.

Adresa výstavy:
https://vystavy-farnost-
brod.itch.io/svaty-tyden-v-
jeruzaleme


