
Drazí bratři a sestry, v předchozích dnech jsem spolu s některými z vás mohl prožít 
desáté výročí svého kněžského svěcení. Deset let, z nichž jsem skoro polovinu prožil 
mezi vámi. Je zřejmé, že tyto roky působení jsou naplněny radostí ze služby, z toho, co 
se povedlo, ale také zklamáním z toho, co se nepovedlo, či z různých reakcí a postojů. 
Ostatně to vše jsem zahrnoval do mše svaté k tomuto výročí.

Chtěl bych ale především poděkovat. Poděkovat všem těm, se kterými mohu v této 
farnosti společně kráčet na cestě za Pánem. Všem těm, kteří mě přizvali do svých životů 
a kteří ve mně vidí průvodce na svých cestách. Kteří mi dávají zakoušet radost z toho, 
že Pán v našich životech podivuhodně působí, kteří mi pomáhají setkávat se s Pánem 
a pomáhají tak i mě samotnému v růstu víry a lásky k Ježíši. Děkuji i všem těm, kteří se 
mnou sdílí pastorační službu a kteří mi v ní pomáhají. Těch lidí je mnoho a té pomoci je 
také velké množství. Všem vám mockrát děkuji.

Prožili jsme další pastorační rok, který byl po většinu času ovlivněn pandemickými 
opatřeními. Vážím si všech těch, kteří v tomto čase osvědčili svou víru, kdo hledali 
způsoby, jak i v tomto čase odpovědně rozvíjet svou víru a prožívat ji ve společenství 
bratří a sester. Omlouvám se, pokud jsem v některých oblastech nebyl dostatečně 
pružným a dobrým pastýřem. Zvláště zpětně reflektuji, že jsem měl být mnohem 
odvážnější a nadsazenější ve výuce náboženství (v prezenční, nikoli přes monitor) – 
výuka jednotlivců, rodin… O to více děkuji všem těm rodičům, kteří posílali děti na 
náboženství při prvních rozvolněních, a především pak v posledních dvou měsících 
dvakrát týdně, protože se nám podařilo probrat skoro celou roční látku.

Zmiňoval jsem to minulý rok, zmiňoval jsem to již před pár týdny. Je důležité, abychom 
prováděli osobní reflexi, jak jsme tento čas prožili. Protože jen tak se můžeme poučit 
a povstat silnější a s pevnější vírou. To nejhorší, co se může stávat, je, že člověk se jen 
tak vrátí k tomu, jak to bylo dříve, bez jakékoli reflexe a bez kajícnosti. A protože nám 
to pomáhá poučit se, abychom v podobných situacích příště lépe obstávali a svou víru 
osvědčovali.

Nevíme, co bude dál, ale jak jsem již zmínil, osobně inklinuji k názoru, že na podzim se 
bude situace opakovat (ve smyslu extrémních opatření). I proto je ona reflexe důležitá, 
abychom případně neopakovali stejné chyby.

V tomto čase si ale užíváme klidu od respiračních onemocnění, tepla a různých 
dovolených. Chtěl bych vám tedy popřát krásný a radostný čas setkávání a rekreace. Do 
těchto dní vám všem žehnám.

R. D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 7 a 8/2021

červenec a srpen



PODĚKOVÁNÍ
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Milí čtenáři,

květen byl pro naši rodinu svátostným měsícem. 
Nejprve jsme v Pusté Kamenici pokřtili malého Jarouška, 
a pak se slavnostního víkendu konečně dočkala i Nikolka. 
Poprvé tak mohla slavit svátost smíření a eucharistii, na 
což se od září připravovala. 

Děkujeme otci Martinovi, Petře Marhounové a Ivě 
Zradičkové, kteří byli Nikolce průvodci na cestě za 
Ježíšem v eucharistii a také všem, kteří na nás mysleli  
v modlitbách.

Víme, že prvním svatým přijímáním tato cesta nekončí, 
ale začíná. Proto věříme, že se na ní budeme ve farnosti 
i nadále potkávat a vzájemně si pomáhat stále hlouběji 
pronikat do onoho nesmírného tajemství, které nám 
Hospodin svojí milostí ve svátostech nabízí.  

Chtěli bychom vám mnohým moc poděkovat za veškerou pomoc s přípravami. 
Opět jsme si uvědomili, jak jsme vděční, že můžeme být součástí českobrodské 
farní rodiny. Věříme, že vám budeme moci vaši štědrost, práci a čas také oplatit. 

Hlavně děkujeme Jarce Přikrylové a Janě Strnadové za zajištění pohoštění  
a výzdobu kostela. Také všem za krásné dárečky, hudební doprovod, fotografie  
a spoustu dalších věcí, které dohromady vytvořily harmonický celek.

Přejeme vám požehnané prázdniny.

Nikola a Petra Najbertovy



V OČEKÁVÁNÍ
Dovolte mi, abych vám napsal pár řádek k tomu, co nás v nejbližší době čeká.

Pouť na Tetín
V neděli 4. července vyrazíme na pouť na Tetín. Po mši sv. v 9.30 bychom se na 

faře společně naobědvali, a ve 12 h vyrazili směr Hrusice. V neděli bychom dorazili 
do Hrusic (cca 28 km), kde bychom měli prostor k přenocování. 

Zde bychom měli ráno v 8 h mši svatou ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje  
a vydali se směr Štěchovice (cca 33 km). Zde je domluvené přespání na faře/na 
farní zahradě/v kostele. V úterý 6. července bychom se pak přesunuli na Tetín (cca 
36 km). Zde bychom pak měli společnou bohoslužbu (až bychom dorazili, tipoval 
bych to tak na 18 až 19 h). 

Pouti je možné se účastnit pěšky, na kolech, autem. Co se týká pěší pouti, tak 
tam počítejte s tím, že především poslední den v úterý bude třeba jít svižnějším 
tempem. Pouti je možné se samozřejmě účastnit jak celé, tak jen některých částí… 
Bližší informace již byly napsány na farních stránkách. 

Farní tábor
První srpnový týden připravujeme farní tábor. Děkuji především Aničce Kašparové, 

ale i všem, kteří jí přislíbili pomoc, že chtějí tábor připravit. Na tábor je možné 
nadále se přihlašovat – přihláška je na stránkách farnosti.

Pobyt na chalupě
Druhý týden v srpnu je možné vyrazit na chalupu do Nového Města nad Metují. 

Přihlašovat se můžete přímo u mne. 

Začátek školního roku
Na začátku školního roku, ve středu 1. září bychom vyrazili na výlet. Večer by pak 

byla mše svatá s žehnáním školních tašek. Pokud máte nějaký tip, kam bychom 
mohli s dětmi první školní den vyrazit, tak mi dejte, prosím, vědět.

Národní svatoludmilská pouť
V sobotu 18. září proběhne národní svatoludmilská pouť na Tetíně (u příležitosti 

1100 let od smrti sv. Ludmily). Na pouť bychom se vypravili společně autobusem. 
Bližší informace budou dodávány během prázdnin a začátkem září. Mše sv. je 
plánovaná od 11 h.

Posvícení
Na víkend 17. – 19. září připadá oslava výročí posvěcení kostela sv. Gotharda. 

Jsme přizváni k spoluúčasti na vytváření programu o těchto dnech. Více informací 
naleznete v samostatném článku.
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GOTHARDSKÉ POSVÍCENÍ

Možná jste již v městském časopise zaznamenali, že 
se v letošním roce chystá jiný způsob slavení místního 
posvícení. Obci se příliš nezamlouvalo to, jakým směrem 
se posvícení v posledních letech ubíralo – že šlo vlastně 
jen o kolotoče, tak se rozhodlo pro změnu. Informace 
o tomto záměru se ke mně, mnohdy zprostředkovaně, 
dostávaly.

Když jsem dostal příležitost vyjádřit svůj názor, kladl 
jsem především otázku, kde je oslavenec. Že posvícení 
je oslavou výročí posvěcení kostela sv. Gotharda  
(20. září) a že mi přijde divné, když se slaví posvícení  
a kostel je zcela mimo dění. Respektive, že slavení mše 
svaté považuji za důležitý způsob oslavy nás křesťanů, 
ale že to není způsob oslavy vhodný pro většinovou 
společnost. A že jsem tedy případně k dispozici ke hledání 
toho, jak posvícení slavit.

Po několika takovýchto setkáních došlo k tomu, že jsem byl přizván k tvůrčí skupině 
a některé mé náměty byly do přípravy posvícení zapracovány. V některých ohledech by 
se měl kostel stát součástí dané slavnosti. Nebudu se teď věnovat tomu, jak to pojímá 
město (situování akcí do okolí kostela, apod…), ale zaměřím se na to, jak se slavení 
posvícení bude dotýkat přímo nás farníků.

Oslava posvícení začne v pátek 17. září a potrvá do neděle 19. září (respektive my 
ještě oslavíme posvícení v samotný výroční den posvěcení, tedy i v pondělí 20. září). 
Pro jednotlivé večery víkendu budou vytvořené prohlídkové trasy (jedna městem, kde 
v kostele bude jedno stanoviště a jedna jen v samotném kostela). Prohlídka by měla být 
v kostýmech a záživnější formou. Pro nás to bude znamenat, že budeme potřebovat 
sehnat farníky, kteří by se na průvodcovství podíleli. Uvidíme, jaký o to bude ze strany 
lidí zájem.

Další zvláštností bude nedělní slavnostní večer v kostele. Během nedělního odpoledne 
bude probíhat speciální soutěž o pohár sv. Gotharda. Vyhlašování vítězů pak bude 
součástí tohoto slavnostního večera. Vedle hudebního doprovodu, který domlouvám, 
bude vhodné připravit ještě nějaké další vstupy, aby tento večer byl přizpůsoben 
co nejširší veřejnosti a abychom zároveň využili příležitosti něco sdělit (zahrát)  
o sv. Gothardovi, nebo o posvěcení kostela…

V galerii kostela bude také instalována výstava ke sv. Ludmile (po celé září)  
a v zadní místnosti pak výstava k posvěcení kostela.

Spolu s nedělní mší svatou, na kterou je pozván břevnovský opat P. Prokop Siostrzonek 
OSB, jsou toto hlavní body oslavy posvícení. 

Chtěl bych vás pozvat k účasti, ke spolupráci, protože bez vaší pomoci to půjde těžko. 
Je to pro nás konkrétní příležitost, jak se zapojit do života naší obce, jak jim ukázat, že 
nejsem jen nějaký do sebe uzavřený spolek, ale že se spolupodílíme na fungování naší 
obce. Rovněž je to pro nás vítaná a vhodná příležitost k misijnímu poslání.

MARTIN SKLENÁŘ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Dějiny královského města Český Brod  
a jejího autora Vladimíra Mrvíka

Město Český Brod má sepsané svoje dějiny! 
Nejde o brožurku, která by vám zapadla v domácí 
knihovně. Tahle bichle čítá téměř 500 stran  
a nese název: Dějiny královského města Český 
Brod. Má ji na svědomí náš farník Vladimír 
Mrvík, kterého myslím v našem prostředí není 
třeba představovat. Nerada bych zasahovala do 
čtenářského okénka FČASu Petře Marhounové. 
Spíš mě moje přirozená ženská zvídavost vedla  
k otázkám, jak takové obsáhlé dílo vzniká, jakým 
procesem prochází od prvotní myšlenky až po 
jeho vydání a jaká úskalí za tím stojí. Pokud jste 
poháněni stejným motorem (tj. zvědavostí), 
pusťte se směle do prázdninového čtení!

Zmiňujete, že Vás s nabídkou sepsání knihy oslovilo město Český Brod. Kde se 
tedy přesně ten nápad urodil?

Pan místostarosta Klinecký přišel v roce 2014 s myšlenkou, že by město 
mělo vydat svoje souhrnné dějiny. Zkoušel mě naťukávat, ale já to tehdy 
odmítl. Neuměl jsem si představit, že bych měl v tu chvíli napsat soubornou 
knihu o historii Českého Brodu, protože jsem se Českobrodsku věnoval 
zhruba pouhé tři nebo čtyři roky. Postupně se mi ale nashromáždila 
spousta materiálu, mj. i tím, že pravidelně přispívám do Českobrodského 
zpravodaje, zvládl jsem projít některé archivy. Navíc pracuji v Podlipanském 
muzeu, kde musím každý rok vyprodukovat alespoň jednu výstavu na téma 
Českobrodska. Letos to je 12 let, co v něm působím, takže jich mám už 
několik za sebou. Vždy, když chystám výstavu, tvořím k ní panely, tak mě 
napadá, že je škoda to ještě nějak nevyužít, neposunout dál. Výstava po 
půl roce skončí, a tak ji většinou přetavím v nějaký článek. Postupně mi 
i tyto články narůstaly, a tak nazrála přesně ta doba, kdy jsem si říkal, že 
by z těch všech materiálů už šel zpracovat nějaký rozsáhlý ucelený text. 
Šlo o to dát ty věci dohromady a dopsat, co chybělo. Bylo to jako puzzle. 
Dnes ani není problém to napsat, ale je to o penězích. Náklady na Dějiny 
Královského města Český Brod nešly pod 150.000 Kč. Bylo to o obrovské 
důvěře, protože město přislíbí zaplacení tisku, zaplatí grafika, autora, ale 
to dílo vidí až na konci. 
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Proč je pro město natolik významné, aby mělo sepsané svoje dějiny, svou 
ucelenou historii? Pořád mi není jasné, kde se „najednou“ objevila ta potřeba 
takové dílo mít?

Český Brod má velký deficit, že dosud neměl zpracované svoje dějiny. Je to 
trochu s podivem, protože se jedná o královské město, které mělo mnoho 
svých historiků dávno přede mnou již od 19. století. Třeba takový Kostelec 
nad Černými lesy má dnes vydanou již třetí knihu o své historii a stejně tak 
řada dalších obcí. V tom byl takový dluh Českobrodských. Jde také o takový 
náš patriotismus, protože si myslíme, že Český Brod patří mezi jedno  
z nejúžasnějších měst ve středních Čechách a je příjemné v něm žít. Tím, 
že jde o královské město, a považujeme ho za tak významné, snažíme se 
neustále doplňovat to, co mu chybí, co nemá a ostatní už mají.

Knihu jste věnoval mj. svým předchůdcům, historikům. Jak byli spjati s Českým 
Brodem?

Některý z nich byl rodák, psal o Českém Brodě, ale pak už tu na konci 
života nežil – to je případ Jana Rulíka.  Velmi významnou postavou je Jozef 
Miškovský, který se ve 21 letech přistěhoval do Českého Brodu a přirostl 
mu k srdci. Stal se tady redaktorem, vydával noviny, byl členem většiny 
spolků, starostou Sokola a nakonec se stal předsedou Muzejní jednoty  
a dovedl myšlenky až k realizaci stavby muzea. Doslova vydupal muzeum 
ze země. Byl nadšeným historikem, na kterého lze velmi dobře navazovat. 
Ti ostatní, kterým jsem knihu věnoval, jsou profesionální historici přímo 
od nás z muzea nebo z archivu z Kolína. Mám obrovskou výhodu, že již 
od 19. století zpracovávali moji předchůdci řadu drobných článků, které 
vycházely v místních novinách nebo v Českobrodském zpravodaji. Pak jde 
ta práce samozřejmě mnohem líp, protože víc očí víc vidí a víc hlav víc ví. 
Oni zase neměli některé informace a možnosti, které mám já. Za ta léta 
se zpřístupnila řada archivů a objevila řada věcí, ale lze to říci i obráceně. 
Některé materiály, které měl Jozef Miškovský v 19. století v ruce, už dnes 
neexistují nebo jsou nedohádatelné. Dalo by se říci, že existuje jakýsi 
fiktivní kolektiv žijících a nežijících historiků, spoluautorů.

Psaní knihy muselo výrazně ovlivnit váš život, třeba ten rodinný.
Já to zas tak nevnímal, protože jsem se vždycky zavřel někde na odpoledne. 
Pak celá péče o děti byla samozřejmě na manželce. Když píšete, čas vám 
utíká strašně rychle. Tři hodiny vůbec nic neznamenají, ale když má člověk 
tři hodiny hlídat děti, tak je to pocitově jako celý den. Ta tíha byla na Lence. 
Lenka je tedy vlastně spoluautor. 
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Jak vypadá psaní takovéto práce?
Nevím, jak to dělají ostatní. Já si v hlavě udělám nástřel. Což v tomto 
případě jsem měl jasné hned, že chci psát chronologicky po jednotlivých 
obdobích. Ujasnil jsem si, že každé období bude jedna kapitola. Ale nepsal 
jsem to systematicky od kapitoly jedna. Psaní bylo chaotické, na přeskáčku. 
Často podle chuti. Člověk přichází dokonce na řadu nových informací až po 
sepsání konkrétní kapitoly. Vracel jsem se tedy k tomu, doplňoval. Na závěr 
jsem to po sobě celé několikrát přečetl, sjednotil, aby na sebe jednotlivá 
sdělení odkazovala, aby byla provázaná.

Který moment byl pro vás při tvoření 
těchto Dějin nejhorší? Je to možná právě ta 
závěrečná korektura?
Je pravda, že s korekturami jsem tu knihu přečetl 
asi třikrát až čtyřikrát. Nakonec jsem ji svěřil své 
kolegyni z gymnázia, profesionální češtinářce. 
U ní byla výhoda, že není vystudovaná 
historička, tudíž to četla jako poučený laik. 
Což je strašně důležité, protože my historici 
některé věci píšeme jako samozřejmost – jde 
o jakousi profesní slepotu. Ona mi poslala 
odkazy, kterým momentům úplně nerozuměla 
nebo potřebovala něco dovysvětlit. To pro mě 
byla zpětná vazba. Nejhorší pro mě byly asi 
obrazové přílohy. Ono se to nezdá. Ty obrázky 

jsou tam jakoby mimoděk, ale v knize jich je použito přes 200. Z toho 
obrovského naskenovaného množství vybrat, který obrázek je nejvhodnější, 
a nakonec k nim udělat popisky, to byla doslova mravenčí práce, která navíc 
už není tolik záživná a zábavná. Hezká práce je pak zase v samotném závěru, 
když to dostane grafik, který vám posílá jednotlivé graficky zpracované 
stránky, protože vy jste dosud pracoval jenom s holým textem. Tak to jsem 
se moc těšil. Graficky knihu zpracovával Zdeněk Mazač, jehož styl znám  
z dřívějška a mj. i pracuje pro naše muzeum. Já si pouze vymyslel, jak má 
osnova grafiky vypadat, ale jinak jsem mu nechal volnou ruku. Řadu věcí 
dokázal elegantně vyřešit, důvěřoval jsem mu v tom a nechával se od něj 
překvapovat. 

Nastalo někdy období, kdy jste měl tzv. tvůrčí krizi a nechtěl na knize dál dělat?
Ano, bývá to přesně v tom momentu, kdy člověk vylézá na horu a těsně 
před vrcholem mu dojdou síly a vrací se. Tak to jsem taky zažil. Přišlo to 
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ve chvíli, kdy jsem si myslel, že už budu končit, ale v hlavě vyvstávaly další 
myšlenky, co je potřeba doplnit, doladit, znovu korektury, vybrat obrázky… 
Měl jsem pocit, že běžím maraton a přidali mi dalších deset kilometrů.

Umíte zkracovat text a vybrat jen to nejpodstatnější?
Testoval jsem to dokonce na rodinných příslušnících, třeba na manželce 
Lence. Dával jsem jim přečíst první dvě, tři kapitoly a zjišťoval od nich, jak 
moc je to čitelné nebo ne. Náročné při psaní bylo, že už jsem některé věci 
zpracovával ze svých původních odborných článku. Šlo tedy o to ten text 
přetavit do úplně jiného jazyka a zkrátit, což bylo asi úplně nejtěžší. Když 
člověk píše nově, jde to samo. Ale když máte ze 40stránkového odborného 
textu udělat zajímavý populárně naučný text, je to o hraní si s každou 
větou. 

Vydal jste knihu s pocitem, že je v ní vše, co tam má být, nebo už objevujete 
nějaké její nedokonalosti?

Ano, mám pocit, že tam je vše, ale v jakési stravitelné formě. Tedy ne 
úplně do hloubky, protože tato kniha je pro zájemce i z řad laiků – má být 
sice vědecká, ale zároveň populárně-naučná. Neměl jsem ani úmysl jít do 
přílišných syntéz a analýz, protože v Českém Brodě by tomu pak rozuměli 
tak dva tři lidé, což by tu knihu mohlo zabít. Co se týče obsahu, záměrně 
jsem se vyhnul období socialismu. To jsem dovedl pouze do počátku  
50. let. Dobu od roku 1950-89 jsem zpracoval spíš v duchu životního stylu, 
jak se žilo, jak se bydlelo a důležité stavby. Jde o velice citlivé období, jehož 
aktéři stále žijí, a navíc některé tyto archiválie a prameny jsou ještě dnes 
nepřístupné. I když jsou dohádatelné některé seznamy spolupracovníků  
s STB nebo kdo byl ve straně, tak se za to může ten dotyčný stydět. Napsat 
určité věci o ještě žijících lidech může být velmi nepříjemné a mohlo by to 
vést až k soudnímu sporu. Myslím si, že je třeba i nějaký odstup od těchto 
událostí, takže jsem se do nich záměrně nepouštěl. Nechávám to uzrát. 
Může to být vyhlídka pro někoho dalšího tak za dvacet let. 

Kdy lze tedy považovat historii za historii?
Je to pocitové. Nezdá se to, ale dnes už jsou historií 90. léta. Letošní 
maturanti, které učím, se narodili až po roce 2000 a jejich rodiče, když 
probíhala Sametová revoluce, byli v té době mnohdy také ještě nezletilí, 
takže jim ty zkušenosti nemá kdo předat. S Městem jsme se domluvili, 
že tuto knihu dovedu do roku 2003. Jde o symbolické datum, kdy se  
z Českého Brodu stala obec s rozšířenou působností. Následující roky jsou 
neuzavřené, je to současnost, živé období. Navíc současný starosta už byl  
v té době místostarostou. Psát tedy o době, kdy on je stále ještě ve funkci, 
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by mohlo vypadat, že jde o knihu na objednávku. Samozřejmě ne všem 
také úplně politicky vyhovuje. Je lepší to taktéž nechat uzrát.

Jak podle Vás Český Brod přijal tuto knihu? Slyšela jsem, že se stála fronta na 
autogramiádu.

Díky Bohu mám kladné reakce. Snad to nebude znít nafoukaně, ale já to 
čekal, nebo spíš v to doufal. Řadu let píšu do Zpravodaje a moje články 
mají docela odezvu. Navíc když jsem pak viděl ty grafické návrhy a jak se to 
rodí, říkal jsem si, že tohle by mohlo mít úspěch. Obrovsky mě to těší. Jsem 
rád, že přišlo na představení knihy tolik lidí, asi 150. Co se týče nákladu, tak 
ten byl 600 kusů, a po týdnu mi ředitelka knihovny psala, že už je polovina 
prodaná. To jsem nečekal, z toho mám radost. Jedno z tajemství úspěchu 
ale je, že i odborná kniha se nemůže psát jen hlavou, ale potřeba je psát ji 
i srdcem (samozřejmě to platí i obráceně ).

V úvodu jste psal, že je důležitý patriotismus. Před chvílí jste ho také zmínil. Proč 
si myslíte, že je dobré vědět, v jakém místě žijeme? Sám jste mi říkal, že jste se 
sice narodil v Českém Brodě a žil tu, ale pocitově jste se díky svým kořenům cítil 
doma v Kostelci nad Černými lesy.

Ono se to těžko vysvětluje. Patriotismus se nedá rozumově úplně obhájit. 
Když se zeptáte studentů ve škole, k čemu je důležitá historie nebo výtvarné 
umění, je to věc, kterou člověk nedokáže rozumem zcela pojmout. Řada lidí 
má historii ráda, ale neumí říci proč. Někdo si rád přečte, jak to tady dřív 
vypadalo či dávný zajímavý příběh. Mě osobně lákala regionální historie, 
tedy jak to vypadalo na určitém místě, co tam konkrétně bylo před 50 
lety. Je to koníček, podobně jako sport. Napsat nějakou čtivou historickou 
knihu je určitým způsobem umění. Je k tomu třeba určité literární 
umělecké dovednosti. Lokální patriotismus je třeba pěstovat, protože 
lidi, když mají k něčemu citovou vazbu, tak to chrání, což třeba prosazuji  
u památek i filiálních kostelů. Čím víc lidí to má rádo, tím se snaží pro to něco 
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dělat a není jim lhostejné, jak to 
bude vypadat. Spíš to mají lidé na 
vesnicích, ale dá se to vybudovat  
i na malém městě. Lidé tedy pak to 
město chrání, přispívají k lepšímu 
životu a není jim lhostejné, jak 
vypadá. Myslím, že tak by to mělo 
být v každém společenství – ať už 
jde o farnost, vesnici nebo město. 
Uchopit to jako společný projekt 
těch lidí, ve kterém se každý snaží 

podle svých možností. Ne každý na to samozřejmě je, lidi do toho nemůžou 
být nuceni. Každý má dary k něčemu jinému.

Čím vás Český Brod nakonec dostal? Kdy nastal ten moment, že jste si řekl, že je 
Vaším domovem?

Přiznám se, že jsem původně ani v Českém Brodě nechtěl žít. Plánoval 
jsem, že se v dospělosti přestěhuji do Kostelce, kde předěláme domek 
po babičce a založíme tam rodinu. Pak ale zvítězil rozum, protože Brod je 
ideálně na dráze. Začal jsem ještě jako student vysokoškolák učit tady na 
gymnáziu. Učitelství mě hrozně chytlo, vytvořil jsem si tu řadu kontaktů  
a přátelství přes studenty. Z nich se samozřejmě stávali bývalí studenti, ale 
strašně rád se s nimi i nadále vidím. Pak mě Aleš Kašpar vtáhl do místní 
politiky a v roce 2010 mě přesvědčil, ať kandiduji do zastupitelstva. Shodou 
okolností jsem byl zvolen a najednou jsem pro to město začal pracovat. 
Stal jsem se předsedou komise pro místní památkovou zónu, takže mám 
od toho samého roku na starost památky v Českém Brodě jako konzultant 
samosprávy. Dost se snažím pro propagaci a obnovu těchto památek něco 
dělat. V té samé době jsem také začal pracovat tady v muzeu. Za těch 
deset, jedenáct let za sebou vidím spoustu práce, a právě v tom se asi 
utvořilo to pouto. Když člověk vidí své vlastní stopy a do toho mu zasahují 
ty jeho kontakty, tak dneska už je Český Brod mým městem a doufám, že 
tu dožiju. 

Dokážete vybrat nějaké období, které je pro Brod nejzásadnější, o kterém by si 
měl každý přečíst?

Každá ta doba je hrozně zásadní, úplně jiná. Střídaly se tu období rozkvětu  
a pádu, zase rozkvětu a zase pádu. Což se dá říct dodnes. Ve středověku 
před husitskými válkami obrovský rozkvět, pak ty husitské války – vypálení 
města, úpadek. V 16. století opět obrovský rozkvět, který byl ukončen 
30letou válkou, což mělo za následek, že Brod skoro zanikl, několikrát 
vyhořel, většina lidí odešla. V 19. století zase obrovský rozkvět, stavba 
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železnice. Jak Brod raketově rostl, stal se okresním městem. Během války 
opět úpadek a takhle se to střídalo. Já se profesionálně zabývám raným 
novověkem, 16.-18. stoletím, obdobím renesance a baroka. Hlavně to 
baroko je mi blízké, což paradoxně není v Českém Brodě tak úspěšné období. 
Město na tom bylo ekonomicky špatně, bylo to období úpadku, resp. kdy 
se vzpamatovávalo z 30leté války. Za 150 let se z toho ale vzpamatovat 
nedokázal. Pořád se ti Českobrodští plácali v problémech, přesto je mi to 
blízké. 

Můžete z těchto popsaných zkušeností jako historik predikovat budoucnost? Říká 
se, že historie se opakuje. Co tedy Český Brod asi čeká?

My historici nedokážeme předpovídat do budoucna, ale až když se to 
stane, vyzkoumáme, kdo kde udělal chybu a proč k tomu došlo. Pak jsme ti 
chytří, kteří víme přesně, proč to tak bylo. Vyhlídky nemusí být úplně 
optimistické. Po každé válce byla vždy tendence mít absolutní mír a udělat 
všechno pro to, aby už nikdy žádná válka nebyla, ale vždycky to v té Evropě 
vydrželo maximálně 100 let. Takže je klidně možné, že v budoucnu bude 
v Evropě zase nějaká válka, která postihne i ten náš Brod. Stejně tak je ale 
možné, že to Brod tím, že se sem valí spousta lidí od Prahy, hodně výrazně 
nakopne, podaří se tu vybudovat velká zástavba jako v 19. století a během 
deseti let se rozroste o 4.000 obyvatel. V 19. století to přesně tak bylo: 
Český Brod se během jedné generace zdvojnásobil. Což by mu teď v řadě 
věcí asi pomohlo. Nedokážu tedy předvídat budoucnost, k čemu určitě 
dojde, ale jsou tu jisté náběhy. Když by k něčemu došlo, jako historik bych 
řekl: není to překvapivé, už tady ty indicie byly dopředu. A to samozřejmě 
platí i o dějinách církve, která měla své propady.

Dozvěděl jste se při psaní Dějin královského města Český Brod něco nového i Vy 
sám?

Určitě ano. V podstatě v každé kapitole, v každém období něco. Řada věcí 
se tradovala, přejímala v literatuře, ale když jsem pak šel po těch přímých 
pramenech, zjistil jsem, že to tak vůbec nemuselo být. Třeba, že Český Brod 
měl být lokován ve středověku v roce 1268, ale není to jisté. Bylo to někdy 
kolem toho roku. Dále mě zaujalo, že tu byla keltská vesnice s keltským 
hřbitovem. Nebo jak v 16. století přiváděli do Brodu pitnou vodu. Nebo že 
v 19. století tu žil významný průmyslník František Kot, který zde postavil 
velký parní mlýn a je pohřbený na místním hřbitově. Já to sice věděl, ale 
teprve před několika lety jsem se dozvěděl, že jde o mého přímého předka, 
což zase posilnilo moje citové pouto k Českému Brodu. 
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PRO DĚTI

Zaujalo mě, že jste do knihy vložil přehled místních názvů. Já například nejsem 
odsud a pokud mi někdo řekne, že se sejdeme v Řiti, ve vaší knize si můžu 
vyhledat, kde to je a na schůzku budu schopná dorazit.

Zrovna tohle označení se v Českém Brodě používá velmi expresivně  
a většina místních to zná pouze v té sprosté podobě, ale oficiálně se tato 
ulice jmenuje Lázeňská, což řada lidí vůbec neví. Přitom to je pojem, 
který pochází již z 15. století! Tyhle pomístní názvy, zdálo by se, že každý 
Českobroďák zná, ale obrovská spousta místních je jako já. Tedy, že se tady 
sice narodili, ale teprve jako druhá generace. Nebo sem přicházejí noví 
lidé, kteří tyhle názvy ani nemůžou znát. 

IVA ZRADIČKOVÁ
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Milí kamarádi.
Do redakce nám tentokrát nedorazila 

žádná křížovka ani jiný zajímavý úkol 
pro vaše hlavičky. 

To ale neznamená, že bychom vás, 
milé děti, nechaly zahálet. Potřebujeme 
pomoci s jedním zatoulaným textem. 
Trochu se na nás rozzlobil, když jsme 
ho zakryly plavkami. Řekl si asi: „Když 
nejsem vidět, tak tady ani nemusím 
být!“ A vyrazil na vandr. Na této stránce 
jsme ho chytily a zavřely do růžového 
pole (vy ho asi budete mít šedé).  
Nyní bychom textík potřebovaly dostat 
zpět na své místo. Pomůžete nám ho 
najít? Pokud se vám to podaří, budeme 
vám moc vděční nejen my, ale i článek, 
kterému se ten text ztratil. S nůžkami  
a lepidlem můžete napravit škodu, 
kterou utečenec způsobil, ale odnese to 
část rozhovoru z předchozí stránky. Snad 
nám to paní Iva a pan Vladimír odpustí, 
když si předtím rozhovor pečlivě s rodiči 
přečtete.

REDAKCE ČASOPISU FČAS



LITURGICKÉ OKÉNKO

Závěr vyznání víry
Drazí bratři a sestry, tento rok jsme se v liturgickém okénku věnovali Nicejsko-

cařihradskému vyznání víry. V minulém čísle jsme se začali věnovat čtvrtému 
článku, který se věnuje víře „v“ církev. Tento článek zahrnuje ještě tři další vyjádření 
představující obsah naší víry – vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů; 
očekávám vzkříšení mrtvých; a život budoucího věku. My se dnes na tato vyjádření 
zaměříme.

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů
Námi vyznávané vyznání víry vznikalo v době 4. stol. A vznikalo jako reakce na 

otázky, které byly popírány, překrucovány, nebo nějak zvlášť aktuální a důležité. 
Proto vyznání víry nezahrnuje celou námi vyznávanou víru, všechny články víry  
a všechna dogmata (že by se postupně do vyznání víry přidávaly nově definované 
články víry). Vyznání víry tak obsahuje zmínku pouze o jedné svátosti v církvi,  
a to ještě ze specifického úhlu pohledu. Následující dvě výpovědi se vztahují  
k budoucnosti, k věčnosti. Ostatně, víra ve vzkříšení (jak Ježíše Krista, tak každého 
člověka) se stává, jak ještě ostatně uvidíme, základním rozměrem křesťanské víry.

Není tedy divu, že vyznání víry v jeden křest se zaměřuje především tímto 
směrem. Koncilním otcům nejde o to představit celou teologii svátosti křtu, ale 
zaměřují svou pozornost na spojitost mezi křtem a věčným životem. I my se tedy 
v tuto chvíli nebudeme věnovat celé pestrosti teologie křtu, ale zůstaneme věrni 
tomuto specifickému vyjádření.

Vyznáváme jeden křest. V řeckém jazyce se křest řekne „baptisma“, což  
v doslovném překladu znamená „ponoření“. Tedy vyznáváme víru v jedno 
ponoření. 

Křest není nějakým obřadem, vítáním občánků. Teď řeknu i provokativní vyjádření, 
které následně vysvětlím. Křest ani není obřadem, kterým by církev vítala člověka 
do svého společenství!

Křest je událostí! Je to reálná účast na tajemství Kristových Velikonoc. Je to 
ponoření do Kristovy smrti a účast na jeho vzkříšení. Každý pokřtěný prožívá toto 
tajemství. A v důsledku tohoto tajemství se v jeho životě odehrávají další věci. Tak, 
jak vyjadřujeme v samotném obřadu křtu, kdy centrálním a tím jediným podstatným 
úkonem je trojí lití na hlavu křtěného (ponoření) a všechny ostatní obřady nemají 
význam, že danou věc konají, ale jsou vysvětlujícími obřady – vyjadřují, k čemu 
vlastně při křtu dochází. Jinými slovy, úvodní obřad, kterým přijímáme dítě do 
našeho společenství, je prázdným, pokud nedojde „k ponoření“. Teprve v onom 
ponoření se člověk stává Božím dítětem, a tak i členem Kristovy církve.

Již jsme zmínili, že křest je ponořením do Kristovy smrti a znovuzrozením, 
totiž účastí na Kristově vzkříšení. Právě proto je křest událostí, při které dochází  
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k odpuštění hříchů. Je to účast na Kristově vykupitelském, ale i spasitelském 
poslání. Křest tak nemůže být úkonem, ve kterém by nebyly odpuštěny některé 
hříchy. To by odpíralo logice Kristovy smrti.

Právě pro toto tajemství „ponoření“ se v dějinách církve vyvinulo především 
zdůrazňování toho, že křest smývá dědičnou vinu a všechny ostatní hříchy, nebo 
že je nutnou vstupní branou do věčnosti. Ostatní důležité prvky svátosti křtu se 
tak častokrát dostávaly na druhou kolej, nebo nebyly dostatečně reflektovány  
a prožívány.

Očekávám vzkříšení mrtvých 

První, co Ježíšovi učedníci hlásali, bylo 
Ježíšovo vzkříšení. Tato zvěst byla záhy 
doplněna o vyjádření, že vstal z mrtvých 
ten, který předtím za nás umřel na kříži – 
ukřižovaný Ježíš vstal z mrtvých. Vzkříšení 
je tak základním a nejdůležitějším článkem 
křesťanské víry. A to nejen vzkříšení Ježíše 
Krista, ale vzkříšení každého člověka.

Již jsme mluvili o křtu jako o ponoření do tajemství Kristovy smrti a jeho 
vzkříšení. I to ukazuje praxi církve, která hned od počátku zdůrazňuje a prožívá 
toto tajemství.

Když připravuji rodiče na křest dítěte, různým způsobem jim vyjadřuji, že 
narození dítěte na tento svět je narozením pro smrt – to je jediná jistota, jediné 
východisko. Narození člověka ve křtu je naopak narozením pro život a pro věčnost. 
Proto bychom my křesťané měli znát datum svého křtu a tento den slavit více než 
den svého narození.

Naše víra ve vzkříšení mrtvých je vírou ve vzkříšení těla (jak vyznáváme  
v apoštolském vyznání víry). Tedy neočekáváme jen to, že naše nesmrtelná duše 
bude žít věčně, ale očekáváme, že bude žít věčně ve spojení s naším tělem.

Právě Ježíšovo vzkříšení a informace, které nám pozoruhodným způsobem 
předkládají evangelisté v posledních kapitolách svých evangelií, nám ukazují, co 
vlastně očekáváme. Vzkříšený Ježíš má své tělo (to tělo, které viselo na kříži), ale 
zároveň je to tělo odlišné, totiž ve smyslu, že je oslavené (Marie Magdalská a učedníci 
ho nepoznávají). Je to tělo, které je reálné, fyzické (učedníci se Ježíše dotýkají, jedí 
s ním…), ale znovu platí, že odlišným způsobem (Ježíš stane uprostřed nich, když 
jsou dveře zavřeny, respektive náhle zmizí jejich očím…). To, co evangelisté vypráví 
o Ježíšově vzkříšení je také realitou naší budoucnosti, našeho vzkříšení. 

„Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, 
že není zmrtvýchvstání? Není-li zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus.  
A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná, a klamná je i naše víra,  
a my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu: dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil 
Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení 



z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra 
marná, ještě jste ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti, kdo zesnuli v Kristu. Máme-li 
naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl 
vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli“ (1 K 15, 12 - 20). 

Apoštol Pavel takto reagoval na některé, kteří víru ve vzkříšení zpochybňovali, 
nebo dokonce odmítali. S takovými postoji se ale můžeme setkat nejen v Pavlově 
době, ale i v různých etapách dějin. Tak tomu bylo např. na začátku 20. stol., kdy 
se někteří nechávali po své smrti zpopelnit, protože to považovali za otevřené 
gesto vyjádření toho, že v žádné vzkříšení nevěřím. Anebo v současné době je to  
z východu přenášená a různé upravovaná víra v reinkarnaci, která rovněž otevřeně 
popírá víru ve vzkříšení mrtvých, vzkříšení těla.

Tedy, křesťanská víra bez víry ve vzkříšení nejen Krista, ale každého člověka, není 
křesťanskou vírou.

Život budoucího věku
Posledním vyjádřením vyznání víry je víra v život budoucího věku. Tradiční učení 

církve hovoří o posledních čtyřech věcech člověka – smrt, soud, nebe, peklo. Je to 
především stav nebe, který představuje víru v život budoucího věku. V apoštolském 
vyznání víry toto ještě trochu rozvíjíme, kdy představujeme tento budoucí věk, jako 
život věčný, případně jako společenství (obecenství) svatých.

Život budoucího věku není zdlouhavou, nudnou budoucností bez konce, ale je 
životem člověka, který prožívá svůj život v blažené radosti, v neustálé prožívání 
radostného nyní. Je to život člověka patřícího do společenství (v tomto případě 
mám radši hovoření o obecenství), které prožívá nejen ve vztahu s Bohem, ale také 
ve vztahu se všemi ostatními. 

Amen
Posledním slovem vyznání víry je slovo „amen“. Hebrejský výraz znamená „tak 

je“. Zvoláním tohoto amen věřící v tomto případě ještě jednou hlasitě a zřetelně 
vyjadřuje, že to, co právě vyznal, tak tomu tak je. Ano, v toto skutečně věří a toto 
tajemství také skutečně žije.

Drazí bratři a sestry, dokončili jsme další cyklus liturgického okénka. Za čtyři 
roky tohoto časopisu jsme tak již probrali mši svatou, svátost smíření a vyznání 
víry. Pokud byste se chtěli k některému z článků vrátit, můžete je nalézt v archivu 
farního časopisu, nebo na mých osobních webových stránkách.

Obecně platí, že nemám příliš zpětné vazby – ve smyslu, zda články čtete, zda jim 
rozumíte, zda jsou pro vás přínosné, zda očekáváte něco jiného… Nezbývá mi tedy 
než jen doufat, že alespoň pro někoho jsou tyto články příležitostí k prohlubování 
své víry (nejen intelektuálně, ale také v praxi života).

Je také otázkou, čemu se věnovat od příštího školního roku. Budu rád za vaše 
tipy. Přičemž můžeme i klidně uzavřít liturgické okénko a můžeme otevřít okénko 
vzdělávání, nebo podobně. Své tipy mi prosím sdělujte co nejdříve, ať se mohu 
během prázdnin rozhodnou a nějak si to sesumírovat. Děkuji.

MARTIN SKLENÁŘ
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ
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Milí farníci a čtenáři této naší pravidelné rubriky.
V zájmu podtržení významu a morálního poselství předchozího článku jsme se 

rozhodly jeho větší než malou část cudně zahalit do letního plaveckého overalu. 
Na slavení nedělní Mše Svaté to sice není, ale k rybníku se to jistě snese.

Vám pak zbývají tři možnosti:
spokojíte se s tím, co vám zůstalo odhaleno• 
pokusíte se skryté části textu domyslet• 
budete zahalené části textu „dobývat“.• 

Pokud jste se rozhodli pro poslední možnost, napovíme vám, že text skrytý pod 
plavkami se nachází na jiné stránce tohoto čísla. Vezmete-li si na pomoc nůžky, 
lepidlo a děti. Výsledkem bude článek úplný a čistý jak slovo Boží. 

Inspirací k tomuto kroku nám byl autor článku, jenž sám jde příkladem tím, že 
statečně odolává pokušení odhalit svou identitu.

REDAKCE ČASOPISU...ale co! Lucie Konopíková.

REDAKČNÍ DOVĚTEK K ROZJÍMÁNÍ



OKÉNKO SVĚTCŮ

 SVATÁ  PAVLÍNA ŘÍMSKÁ 
Světice žila ve 2. století v Římě. Svátek si 

připomínáme dne 6. června. Mnoho  záznamů  
z jejího života se o ní nedochovalo. Pavlínin otec 
Artemisius byl za vlády císaře Diokleciána v Římě 
žalářníkem, matka se jmenovala Candia. Jejich 
dceru Pavlínu posedlou zlým duchem údajně vyléčil 
sv. Petr Exorcista. Křesťanský kněz Marcellinus pak 
celou rodinu tajně pokřtil. Příslušnost ke komunitě 
křesťanů se však nedala dlouho utajit. Následovalo 
zajetí a odsouzení k smrti. Artemisius byl sťat, Candia 
a Pavlína ukamenovány. Těla stovek prvomučedníků 
byla pohřbena v římských katakombách a spočívala 
tam po staletí. Roku 1622 papež Řehoř XV. ostatky  
sv. Pavlíny daroval generálovi řádu Tovaryšstva 
Ježíšova pateru Vitelleschimu. Do Olomouce přinesl 
relikvie sv. Pavlíny jezuita Mikuláš Lancicius roku 1623 
spolu s mnoha ostatky jiných světců. Téhož roku se 

ve městě rozšířila morová epidemie, která si vyžádala přes 7000 obětí. Městská rada 
na podnět dómského arcijáhna Julia Caesara Gianinniho de Pisauro vypravila v neděli 
8. října prosebné procesí s ostatky sv. Pavlíny. Průvod lidu v čele s kněžími se vydal 
od kostela Panny Marie Sněžné z jezuitské koleje do chrámu sv. Mořice s prosebnými 
modlitbami. Krátce poté epidemie opravdu skončila. Městská rada z vděčnosti 23. října 
1623 prohlásila sv. Pavlínu za patronku města Olomouce. Olomoucký biskup a kardinál 
František Dietrichštejn (1599-1636) ji zařadil ke spolupatronům katedrály. Památka 
se v letech 1624-1687 v Olomouci slavila 6. června, vždy čtvrtou neděli po svátku  
sv. Ducha. Za papeže Pia VI., byla přeložena na pátou neděli. Svatá Pavlína byla vzývána 
zejména v letech epidemií 1626, 1633, 1634, 1637, 1675 a 1715. Největší průvod  
s ostatky se konal za pandemie moru roku 1715, kdy byly vztyčeny dva morové sloupy 
– sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí a sloup Panny Marie na Dolním náměstí, 
na kterém můžeme také spatřit sochu  světice.  

V současnosti na historické procesí navazují červnové Svátky města Olomouce, jejichž 
součástí každoročně bývá kostýmový průvod ke cti sv. Pavlíny.   

Relikvie sv. Pavlíny, lebku, kosti a olejovou lampičku nechal František z Dietrichštejna 
rozdělit na dvě části a kanovník Filip Fridrich Breuner pro ně dal v letech 1639-1640 
v dílně olomouckého zlatníka Kryštofa Šimšického zhotovit prosklenou relikviářovou 
skříňku s truhličkou ze stříbra a do hedvábné textilie zavinout lebku světice. V roce 
2010 byly relikvie opět zrestaurovány a znovu spojeny. Jedna z dalších částí ostatků 
byla vložena do oltáře v kostele sv. Mořice v Olomouci. 

Patronka: města Olomouce, proti moru
Atributy: palma, hromada kamení, meč, lebky a kostlivci

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Hurá prázdniny, to určitě kolem sebe slyšíte ze 

všech stran. Konečně žádné učení, žádné úkoly. 
Nevím, jak u vás, ale u nás se bude i minimálně 
číst, protože na to nebude dostatek času. Stále 
v terénu. Pokud je u vás opak pravdou, mám tu 
pro vás pár typů. Osobně se těším, že si knihu/y 
přečtu právě v terénu a případně v rámci delších 
přejezdů autem i vyslechnu v podobě audioknih. 

Před několika dny jsem koupila pár knih jako 
dárek a jedna z nich byla od vítězného autora cen 
Magnesia litera Václava Dvořáka. Sci-fi, fantazie, 
příběhy pro mládež, to jsou autorova klíčová 
slova. Svou první knihu psal pět let, a nakonec 
se rozhodl si na její vydání sám sehnat finance. 
To se mu povedlo a píše dál. Prvotinu „Písečníci  
a bludný asteroid“ už mám rozečtenou a potvrzuji zajímavý námět. Dostane vás do 
jiné dimenze. Bydlet v sirotčinci, dostat na starost malou holku, být prospektorem 
starých důlních šachet a přemýšlet, kde existuje ve vesmíru další život, to je dost  
i na jedenáctiletého Tomáše, jehož předci kdysi dávno opustili planetu Zemi a vydali 
se hledat nová obyvatelná místa. 

Máte-li rádi napětí a příběhy, které se mohly stát, 
pak se určitě pusťte do knihy od Petry Braunové 
– Dům doktora Fišera. Provolání našich dětí, že 
takhle příběh nemůže skončit, mluví samo za sebe. 
Hlavním hrdinou jsou spolužáci Petr a Kristýna, kteří 
se pustí do odhalování tajemství ostnatým drátem 
obehnaného domu kousek od jejich vesnice. Co 
nebo kdo se v domě ukrývá a kdo je tajemný doktor 
Fišer?

Ve vodách knih pro děti a mládež by toho šlo 
uvést ještě více (rádi čteme a aktuálně posloucháme  
v audiopodobě knihy od Davida Walliamse nebo od 
Roalda Dahla). 

Poslední tečkou prázdninové pozvánky může být slíbená kniha rozhovoru Víta 
Hájka s knězem Josefem Mixou – Boha neokecáš (viz anotace). Jsem stále v první 
polovině, ale s fascinací hledím na pokoru a moudrost, která z jeho výpovědí 
zaznívá.
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Anotace (z webu databazeknih.cz)
Mons. Josef Mixa (* 1925) je jednou z nepřehlédnutelných 

kněžských osobností současnosti. U příležitosti jeho  
90. narozenin noviny psaly, že jde o nejstaršího aktivně 
působícího kněze v Čechách. Úctyhodný je on sám, ale i zástup 
lidí, jimž se nesmazatelně vepsal do života. Přesto nebylo 
snadné ho přesvědčit, že má co říct a že jeho protříbené 
pohledy na život budou čtenáře zajímat.

Nenarodil se ve snadné době, v mládí prožil válečnou 
okupaci Československa a pak celý totalitní režim. Vyrůstal  
v rodině pražského obchodníka a měl převzít obchod po 
rodičích, ale četba Bible dala jeho životu nový směr. Po studiu 
teologie v Litoměřicích přijal kněžské svěcení a začal působit  
u sv. Anny v Praze na Žižkově. Od roku 1968 sloužil jako sekretář 
kardinála Tomáška a zároveň v kostele sv. Jana Nepomuckého 
na Hradčanech. Shromažďovalo se kolem něj živé společenství 
věřících, včetně osobností podzemní církve, což bylo trnem  
v oku orgánům STB. Proto byl roku 1973 přeložen z Prahy do 
Stanovic u Karlových Varů, kde žije dodnes.

Kniha rozhovorů vznikla z iniciativy a k velké radosti jeho 
přátel.

Zatím jsem vás neoslovila žádným z uvedených 
titulů? Zkuste knihu Vrány od Petry Dvořákové, 
pohled dospívající dcery na události dnů, 
na rodiče i starší sestru a pohled její matky. 
Syrovost i nabalující se koule neporozumění 
mezi protagonisty příběhu vás upoutá, někdy 
až děsí (více na https://www.databazeknih.cz/
knihy/vrany-428791).

PETRA MARHOUNOVÁ
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