
Drazí farníci, berete si do ruky říjnové číslo, ale dovolte mi, abych se ještě krátce 
ohlédl za uplynulým měsícem září. Ten je sám o sobě hektický – začíná školní rok, vše se 
pomalu, či možná zběsile znovu rozjíždí. U nás ve farnosti je to pak ještě „okořeněno“ 
různými událostmi. Je to pouť v Poříčanech, přespávání u kapličky u Bříství, respektive 
ranní mše sv. za svítání, nebo také pouť a posvícení v Přistoupimi. Do toho navíc vpadne 
národní pouť ve Staré Boleslavi, která byla letos vystřídána národní poutí na Tetíně.

A aby toho nebylo málo, tak k tomu všemu máme v Českém Brodě ještě posvícení – 
výročí posvěcení našeho farního kostela. To bylo navíc letos jiné, než předchozí roky,  
o tom ale více píši ve vlastním článku.

Všechno tak nějak rychle plyne a my si třeba i můžeme říkat, že na to nemáme čas, 
nebo že toho je hodně, že je to pro nás nepotřebné, nebo dokonce, že je to obecně 
zbytečné. Anebo nás to naopak může vést k tomu, abychom přemýšleli, do čeho 
investujeme svůj čas, co je pro nás podstatné.

Říká se: „v krizi poznáš přítele“. Já bych si dovolil tato slova parafrázovat: „v krizi 
poznám sám sebe“. V krizi poznávám, o co mi skutečně jde, co je pro mě podstatné. 
Prostě poznávám pravdu o sobě samém. V krizi mnohdy není možné mnohé věci 
maskovat – tak jsme to zažili třeba v loňském roce.

Nebojím se říci, že měsíc září je v určitém pohledu „kritický“. Ale z určitého pohledu 
dostáváme hned na začátku školního roku příležitost přemýšlet o tom, o co nám 
skutečně jde, co je pro nás podstatné. Abych to vztahoval na sebe, v tomto kriticky 
hektickém čase mohu velmi zřetelně rozpoznávat, čím je pro mě modlitba – je pro mě 
důležitá i v tomto čase, kdy je třeba tolik věcí dělat a být na tolika místech? A tak bych 
mohl pokračovat. V krizi poznávám sám sebe.

Vstupujeme do měsíce října, měsíce růžence a také měsíce misií (24. října bude 
Misijní neděle). V letošním roce můžeme téma misií prožít v naší farnosti intenzivněji, 
protože již v sobotu 2. října bude v rámci prvosobotní pouti v Tismicích arcidiecézní 
misijní pouť. Chtěl bych vás všechny srdečně pozvat k účasti, zvláště rodiny s dětmi – 
když už to máme „doma“.

A chtěl bych vás všechny také pozvat, alespoň tento měsíc, k co nejčastější modlitbě 
růžence. Tato modlitba pro nás může být třeba výzvou k přemýšlení o tom, jak se sami 
můžeme v naší farnosti, v našem okolí, stávat misionáři.

S přáním požehnaných dní začínajícího barevného podzimu
R. D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 10/2021

říjen
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OHLÉDNUTÍ ZA ZÁŘÍM

„Jak se rodí výstava?“ 
aneb jak to příště určitě uděláme jinak!?

V bolestech. A tím bych mohla svoje krátké a stručné sdělení ukončit. Nicméně 
se s vámi ráda podělím o několik osobních postřehů (mohou se lišit od názorů 
mých kolegů „výstavářů“) z naplánovaných příprav. Ano, přípravy jsou opravdu 
naplánované. Schůzky dle harmonogramu, domluvy i rozpis úkolů funguje. Práce 
s počítači nastartovány, myšlenky zatím jen v hlavách organizátorů a nápadů 
spousta. Víme, kdy má být hotový plakátek, kdo ho bude dělat, i kdy ho odeslat do 
Zpravodaje. Dosud jde „vše“ dle plánu. 

Komplikace nastávají obvykle v samotném závěru, protože koncovky necháváme 
na poslední chvíli? Nevím, zda je to už charakterová vlastnost organizátorů 
(některých určitě), ale rozhodně za to můžou prázdniny. A ještě začátek školního 
roku, ten nám taky nenahrál. A taky mlha, kterou jsem měla v hlavě kdykoliv jsem 
si k textům a obsahu sedla. Mlha přede mnou, mlha za mnou. Snad se mi jednou 
vyjasní. 

V reálu vypadá příprava výstavy asi 
takto: „Máme téma, zamýšlíme se nad 
jeho pojetím. Jaká bude linka příběhu. 
Rozdělíme si role, tak to bylo v případě 
svaté Ludmily doslova. Jde skutečně  
o rozdělení rolí (babička, žena, světice, 
kněžna, křesťanka). V rámci role máme navrhnout text, obrázky, pracovní listy. 
Následně dát do počítačové podoby (informace pro děti jednou barvou, pro 
dospělé jinou)“.

Někteří z nás umí pracovat s prostorem Galerie v kostele, kde se výstavy 
odehrávají a dokážou si rozvržení textu i obrázků představit. Jsem jedním z těch, 
kteří to nedovedou a pracují až na místě a vytváří si představu. 
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Ouha, to už je dost na hraně, protože do prostoru bych měla přijít s hotovými 
redigovanými texty (redigovat je může člověk v době, kdy jsou opravdu kompletní, 
bez případných dalších zásahů, vkládání. Na opravy redaktor potřebuje dostatek 
času, času, který si nemusí ukrajovat ze spánku). Dobře, tak opravené texty, které 
zdatný grafik opět po nocích dá do daného programu, máme. Ouha, chybí mi 
konkrétní postupy, jak pracovat s navrhovaným pracovním listem a s aktivitou, 
která je přímo na výstavě. A další ouha, zapomněla jsem napsat správná řešení pro 
ty, kteří si budou chtít svoje počínání zkontrolovat. 

Stojím uprostřed výstavních ploch a říkám si, jak tohle dáme dohromady. A co 
dohromady, jak tohle budeme moci zveřejnit?

Zcela určitě za tím výsledkem stojí celá Trojice Boží a modlitby vás všech, protože 
si nedokážu představit, jak jinak by mohlo dojít k takovému výsledku. Ještě jste 
„TEN VÝSLEDEK“ neviděli? Do začátku října máte příležitost.

Díky Bohu, všem kolegům „výstavářům“, těm, kteří se modlí i těm, kteří výstavu 
viděli.

PETRA MARHOUNOVÁ

Svatá Ludmila a role nadšeného věřícího amatéra
S termínem „nadšení amatéři“ jsem se kdysi setkala v divadelním prostředí. 

Častoval jím jeden divadelník protagonisty studentského divadelního představení 
a ten výrok vyzněl pohrdavě. Znala jsem ty studenty a věděla jsem, kolik sil  
a nasazení do toho představení dali. Znovu jsem si na tento výrok vzpomněla při 
realizaci výstavy o sv. Ludmile a došlo mi, že jsem se ocitla přesně v této roli - v roli 
nadšeného amatéra.  Výstava je zahájena a přichází reflexe - co se povedlo a co 
by bylo lepší příště udělat jinak. A jak? Řeší se kompetence - jsme ti praví pro to, 
abychom dělali výstavy tohoto typu?

Možná by vypadala výstava více „profi“, kdybychom zlepšili organizaci, rozdělili 
práci podle „kompetence“ jednotlivých tvůrců…každému by byl přidělen jeden úkol 
dle jeho profesního zaměření a příprava výstav by do budoucna běžela jako dobře 
namazaný stroj. Už žádná mlha, žádné nejistoty a obavy z toho, jak to dopadne  
a jestli to zvládneme. Už žádné překvapení.

Přiznám se, že jsem ráda nadšeným amatérem. Jsem ráda za mlhu, která se 
rozplyne těsně před vernisáží - vždy se rozplyne. Jsem ráda, že každý vloží to, co 
svobodně vložit chce - nic více, nic méně. Jsem nadšený amatér, amatérsky věřící, 
věřící nadšenec, který si vychutnává sílu Boží milosti při sledování jejích účinků. 
Ctím profesionály a cením si jejich poctivé práce, jen si myslím, že farní výstavy by 
měly být něčím jiným, než přehlídkou profesionality.  Měl by to být (a v mých očích 
také je) takový malý zázrak. 

LUCIE KONOPÍKOVÁ
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POSVÍCENÍ

Tradiční, a přece nové
Tak nazvalo a pojalo letošní posvícení naše město. Již od zimních měsíců jsem 

věděl, že letošní posvícení má být jiné. A tak jsem se snažil při různých setkáních 
nadhazovat otázku, kde je při zmíněné oslavě „oslavenec“? Když se slaví posvícení 
(výročí posvěcení kostela), proč není program v kostele, proč nejsou lidi zváni do 
kostela? Několikrát jsem dostal odpověď, že se oslava přeci přesouvá z Husova 
náměstí na náměstí Arnošta z Pardubic (tedy „do stínu“ kostela) a že informace  
o nedělní mši bude na plakátku…

Nakonec se ale něco prolomilo a začal jsem být dotazován, jaké jsou 
třeba mé představy. Ty jsou pochopitelně různé, ale skrze možnost sdílet  
a diskutovat se došlo k nějakým závěrům. Výsledkem bylo domluvení denních,  
a především nočních prohlídek (ty noční byly ve spolupráci s CVIKem), a také první 
ročník posvícenského trojboje a následný slavnostní večer s vyhlašováním vítězů  
a předáváním pohárů. CVIK rovněž přejmenoval oslavu z Českobrodského posvícení 
na Gothardské posvícení – aby tak bylo zřejmé, že se slaví výročí posvěcení kostela 
sv. Gotharda. 

Předchozí měsíce byly hektické. I když jsem od června ohlašoval, co se chystá  
a kdo by se chtěl zapojit, moc lidí se mi nehlásilo. Ani na červnové setkání k tomu 
svolané moc lidí nepřišlo.

Pak se k tomu připojilo prázdninové cestování nás všech, má srpnová spíše 
nepřítomnost, studium, má lenost k tomu skutečně sednout (patřím k těm, 
kteří nepracují bez adrenalinu, že už je skoro pozdě…) a už bylo září a moc toho 
připraveného nebylo – jen pár idejí a představ v mé hlavě. A začal čas přípravy, psaní 
scénářů, vymýšlení scének. Naštěstí se začali ozývat farníci, kteří nabízeli pomoc. 
Po instalování výstavy o sv. Ludmile se připojili další (jim patří můj neskonalý obdiv, 
že tak rychle přepnuli a vyjádřili reálnou ochotu pomoci i s posvícením).
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V posledním týdnu před posvícením již byly dokončené scénáře a začalo se řešit 
další – jak to bude probíhat, kdo budou „herci“. I když jsem měl pocit, že jsem vše 
opakovaně vysvětloval ve farním týdeníku i ve FČASu, nakonec jsem mohl sledovat, 
že vlastně skoro nikdo neví, co se bude dít1.

Dík tedy patří všem, kteří dali svůj čas k dispozici a účastnili se jako herci 
jednotlivých prohlídek (a že toho času bylo třeba u některých hodně!). Rovněž díky 

patří těm, kteří měli tu odvahu a vstoupili 
do té nejisté bárky scének a programů, 
které byly šité horkou jehlou, které se 
utvářely skoro za pochodu (herci, kteří 
se ještě sháněli den před událostí…). 
Zvlášť bych chtěl poděkovat těm, kteří 
se na mě obraceli a ptali se, co pro to 
ještě mohou udělat – zajištění rekvizit, 
kostýmů, apod…

Ano, bylo to vše hektické a jak jsem již 
řekl, šité horkou jehlou. Ano, je možné 
různé věci zlepšovat – a jak mě jistě 
už znáte, patřím k těm, kteří jsou vždy  
v reflexi těmi, kteří hledají, jak to udělat 
lépe. Ale přesto všechno bych chtěl 

vyjádřit svůj údiv nad tím, jak to při tom všem velmi dobře dopadlo. Nepochybuji 
o tom, že je to především přičiněním Boží shovívavosti a jeho požehnání. Ale jistě 
je to také díky flexibilitě, ochotě, vstřícnosti a klidu mnohých zúčastněných. Moc 
vám všem díky!

A co se tedy vlastně o posvícení dělo? V pátek a v sobotu jsem spolu s městem 
pořádali noční prohlídky (od 20, 21 a pro velký zájem v pátek také ještě od 22 h). 
Sboristé oblečeni za mnichy šli ztemnělým chrámem a zpívali Salve Regina. Na konci 
průvodu šel biskup Jan I., zakladatel prvního místního kostela. V průběhu prohlídky 
pak zaznělo pár slov o biskupu Janovi I., o sv. Gothardovi a především o samotném 
posvěcení kostela. Vše bylo zakončeno odchodem za zpěvu Pater Noster.

Prohlídky byly i v sobotu a neděli přes den – tam jsme se věnovali i historii 
kostela. Na své si přišly i některé děti, které ztvárnily husitská vojska a s velkou 
vervou a zápalem a řevem vpadly mezi návštěvníky – a tak připomněly události  
z doby před 600 lety.

Vrcholem byla samozřejmě mše svatá za účasti břevnovského arciopata Prokopa 
Siostrzonka, OSB. Pro obec jsme ale zamýšleli jako vrchol nedělní slavnostní večer. 
Ten bohužel nebyl příliš navštíven, což považuji za největší škodu a vyhodnocuji, 

1 Zde si dovolím odbočku. Kladu si otázku, jak mám věci komunikovat. Sám si říkám, že jsem 
se vše snažil psát dopodrobna v periodikách. Že jsem k tomu svolal v červnu schůzku, kde 
jsem se snažil věci vyjádřit. Přesto se mohu setkávat s tím, že většina nevěděla, co se bude 
dít. Proto se ptám, jestli někoho nenapadá, jak mohu věci lépe komunikovat – tak, aby byly 
nejen sdělovány (vysílány), ale také chápány (přijímány). Protože očividně je chyba i na mé 
straně.
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co na tom změnit. Na slavnostním večeru byla 
farníky zahraná scénka o biskupu Janovi I. Radní, 
v čele s panem starostou, zase zahráli scénku 
o stavbě oltáře Nejsvětější Trojice. Během 
slavnostního večera byla promítána videa  
o historii kostela i o životě farnosti. Rovněž se 
předávaly poháry vítězům svatogothardského 
Trojboje (kategorie děti, ženy a muži). 
Moderování večera se skvěle zhostili manželé 
Vomáčkovi (Eva a Marek). A především, celým 
večerem nás hudebně provázelo smyčcové 
kvarteto českých filharmoniků, kteří si připravili 
populární hudbu. 

Závěr tedy díky všem, kdo se zapojili. Díky  
i všem, kdo v těchto dnech hlídali galerii, či 
kostel a díky všem, kdo na připravený program 
přišli.

Závěr?
Věřím, že celá akce má ještě jiný rozměr. A to ten, že jsme ukázali, že máme 

většinové společnosti co nabídnout. V době, kdy píši tento článek, ještě neproběhlo 
žádné setkání CVIKu po akci. Přesto ale již zazněly výzvy, abychom při určitých 
příležitostech pokračovali v nočních prohlídkách (že ohlas byl velký a pozitivní).  
A věřím, že jsme také položili základ do dalších let spolupráce při oslavě posvícení, 
kdy třeba i farnost začne být brána jako spoluorganizátor této celospolečenské 
události.

A co nás čeká v nejbližší době? Po loňské zkušenosti je předjednáno, že bychom 
společně s CVIKem připravovali letošního Mikuláše. Jednání o podobě teprve 
začnou probíhat, ale pokud byste měli nějaký nápad, tak mi ho, prosím, co nejdříve 
řekněte. Děkuji.

MARTIN SKLENÁŘ

Posvícení – tradiční, a přece nové
tentokrát z jiného pera.

Jak již podtitul naznačoval, letošní posvícení přineslo krom tradičních atrakcí  
i spoustu dalších příležitostí, jak posvěcení kostela oslavit. Není důležité zde vše 
vypisovat, věřím však, že si téměř každý mohl v programu najít to, co je jeho srdci 
blízké. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o první ročník s novou koncepcí, měla jsem, 
přiznám se, značné obavy z toho, jak se spolupráce města a farnosti podaří a zda se 
oslavenec, tedy kostel, skutečně dostane do centra dění. Podle mých subjektivních 
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dojmů byla návštěvnost chrámu opravdu násobně větší, než předešlé roky. Tož 
doufejme, že i naše společenství se díky tomu stane přístupnější širší veřejnosti.

V poslední době jsem si několikrát uvědomila, jak málo Hospodinu důvěřuji. Sice 
často v krédu vyznávám, že věřím v Boha, ale opravdu se na Něho spoléhám celým 
svým srdcem? Nesnažím se mnohdy za každou cenu svými silami něco urvat? 
Anebo naopak, nevzdávám se něčeho jen proto, že na to sama nestačím, místo 
abych to v první řadě vše svěřila Pánu? Bože odpusť mi, že často zapomínám na své 
pomazání a místo abych se Tebou nechávala proměňovat a byla nástrojem v Tvé 
ruce, tak sklouzávám k tomu přizpůsobovat si svět svým představám.

Vlastně až letos jsem se zamyslela nad otázkou, proč by posvícení měli slavit  
i ti, kteří do kostela z různých důvodů často nepřicházejí. Vědí, k čemu takový dům 
Boží vůbec slouží? Pro nás, kteří navštěvujeme kostel pravidelně, to snad smysl 
dává, ale co si představují lidé, kteří kolem něho většinou jen tak procházejí? Jsme 
schopni předat jim jeho poselství? Jsou si vědomi, co vše mohou od nás od církve 
očekávat? Respektive umíme jim to my farníci srozumitelně předávat? Vždyť to, že 
máme ve městě posvěcené místo, chrám, ve kterém se můžeme scházet, oslavovat 
Boha a vyprošovat celému světu spásu, je přece přínosné pro všechny!

Myslím, že je před námi do budoucna ještě mnoho práce a jistě máme do dalších 
let ledasco zlepšovat. Přiznám se však, že jsem byla několikrát dojata, když jsem 
viděla, kolik času a energie tomu byli někteří ochotni věnovat. Velmi jim za to 
děkuji, že měli odvahu jít do něčeho neznámého a doufám, že budou nejen pro 
mne inspirací nebát se dělat nové věci. 

Slza skutečně ukápla při zhlédnutí 
průvodu, který se svícemi procházel 
kostelem za zpěvu latinských modliteb  
v rámci komentovaných prohlídek. 
Také při nedělní mši sv. umocňovala 
její prožívání, kromě krásné podzimní 
výzdoby, právě i nádherná hudba. A nelze 
nezmínit velmi milý hudební doprovod 
smyčcového kvarteta České filharmonie, 
které dominovalo slavnostnímu 
zakončení.

Prostřená tabule v oranžové zahradě u mě vždy budí dojem, že se nějakým 
zázrakem přichystala sama. Moc dobře ale vím, kolik práce se za oněmi dobrotami 
skrývá a opravdu obdivuji s jakou láskou a péčí je zde vždy prostřeno. Můj drahý 
choť a děti zase vždy oceňují lahodné moky, které si s chutí mohou načepovat  
u pípy.

Na výstavě o sv. Ludmile jsem i po několikátém zhlédnutí vždy objevila nějaký 
milý detail či vychytávku, které mi třeba na poprvé unikly a dozvěděla se i další 
zajímavosti související s kostelem a jeho svěcením.
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Zdaleka jsme nestihli všechny akce, které připravil tým CVIKu, ale bylo jistě 
zajímavé vyzkoušet si disciplíny jako střelbu na terč, zatloukání hřebíků či souboj  
s dřevci, které v rámci posvícenského trojboje městská příspěvkovka připravila. 

Bylo by jistě mnoho dalších věcí, které by stály za zmínku, a stejně bych vše 
neobsáhla, tak nezbývá než ještě jednou poděkovat všem, kteří se na přípravě 
posvícení jakkoliv podíleli, neboť jen díky tomu můžeme posvěcení kostela opravdu 
slavit. Bohu díky!

PETRA NAJBERTOVÁ

Posvícenské prohlídky
Prohlídky jsme připravovali dvě, večerní a odpolední. 
Večerní prohlídky jsme připravovali společně s městem Český Brod, kdy nejprve 

návštěvníci navštívili historické podzemí a následně byli odvedeni do ztemnělého 
kostela. Kostel však nezůstal temný, jak si někteří mohli myslet, rozzářil se jednak 
světlem zapálených svící, ale také modlitbou, kterou zástup mnichů a mnišek 
zpíval. Osoby se svícemi vystoupaly do presbytáře společně s biskupem Janem, 
který návštěvníky přivítal a stručně jim pověděl něco o sobě i o samotném úkonu 
svěcení kostela. Ke svěcení kostela dochází nejen při jeho výstavbě, ale i po větších 
přestavbách či opravách. Poslední svěcení kostela sv. Gotharda v Českém Brodě 
proběhlo 20. září 1913. 

Na odpolední prohlídky zvala návštěvníky malá cedulka na dveřích sakristie. 
Velikost lístečku byla snadno přehlédnutelným bodem a občas se stalo, že lidé přišli 
do kostela se zájmem o prohlídku, jen netušili, kde je začátek. To příště vylepšíme. 
Účastníky prohlídek provázela kostelní paní a provedla je nejen jednotlivými částmi 
kostela, ale i několika staletími. Návštěvníci se setkali s biskupem Janem, následně 
v kapli s Arnoštem z Pardubic, kterého byli následně nuceni opustit z důvodu vpádu 
husitů do kaple. Před kaplí na ně čekal Jan Žižka, který jim pověděl o zapálení 
kostela i s cca 200 lidmi a asi 17 kněžími. Cestou kostelem neminuli návštěvníci 
ani měšťanku, která jim částečně povídala o následujících požárech, ale především  

o barokní přestavbě v 18. století a významu 
oltáře s obrazem Nejsvětější Trojice,  
u něhož stála. Výstava byla završena opět 
průvodem zpívajících mnichů a mnišek, 
tentokrát ne s biskupem Janem, ale  
s kardinálem Skrbenským, který jim 
také stručně povídal o vysvěcení kostela  
a o světci, kterému byl tento kostel 
zasvěcen, svatém Gothardovi.

Svatý Gotharde, oroduj za nás a při další 
prohlídce na viděnou!

MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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BIBLIODRAMA V ORANŽOVÉ ZAHRADĚ

V sobotu 25. září se stali někteří z naší farnosti spolu s některými z jiných farností 
účastníky setkání na kurzu Bibliodrama, nad kterým měla záštitu KTF UK. Kurz 
vedla doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol., které asistovaly její kolegyně Radka  
a Eva. Tolik obecné informace. Nyní je na místě podotknout, že se v tuto sobotu  
v Oranžovce událo něco, čemu je určitě dobré věnovat pár řádků.

O tom, co to bibliodrama je, se můžete dočíst na stránkách KTF UK v sekci kurzů. 
Nyní bych vás ráda seznámila s tím, co bylo bibliodrama v onu zářijovou sobotu 
pro mě. Možná se některý z dalších účastníků s některým mým pohledem ztotožní, 
možná ne. Možná někoho můj pohled na zážitky z tohoto dne nějakým způsobem 
překvapí, protože každý vnímáme události svým specifickým pohledem. 

Ano! A o to, myslím si, přesně v bibliodramatu jde. Je to setkání lidí nad příběhem 
z bible a následně jeho stvoření skrze tvoření. Každý přispívá tím, co mu bylo dáno 
a co je ochoten dát. Každý do tohoto příběhu něco jiného přináší a je jen přirozené, 
že si také něco jiného odnese.

Jednou z možností, jak uchopit pojem bibliodrama, je zamyšlení se nad významem 
dvou slov, ze kterých se tento název skládá.Takto je vysvětluje Slovník cizích slov 
pro nové století:

Biblio-•  : první část složených slov mající význam kniha, knižní. 
Drama• : literární druh založený zejm. na přímých promluvách postav; divadelní 
hra, obv. vážného obsahu; vážná nebo vzrušující událost.

Kniha. Bez čtenáře je jen souborem znaků. Ožívá teprve „konzumací“. Dochází 
k tomu v jeden konkrétní okamžik, který se odehrává mezi ní a čtenářem. Je to ta 
chvíle, kdy se prolne příběh v knize uzamčený s myslí čtenářovou, s jeho schopností 
a ochotou porozumět, s jeho životními zkušenostmi a také s jeho momentálním 
rozpoložením. Pokaždé okamžik zcela jedinečný. Pokud dva lidé budou číst jednu 
knihu, nebude to mít stejný účinek. Pokud jeden člověk bude číst jednu knihu  
v různých obdobích svého života, nebude to mít stejný účinek. A co platí o knize 
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obecně, platí o Bibli mnohonásobně více.  
A co nám nabídla druhá část slova bibliodrama? Mohli jsme nechat ožít postavy  

z Bible, které skrze nás mohly promlouvat a jejich příběhy se skrze nás začaly 
odvíjet. A přestože bylo předem dané „jak to dopadne“, nejzajímavější bylo to, co 
se dělo mezi a mnohdy i za řádky. Ačkoli to nebylo vysloveno, každý do tohoto dne 
přinesl i část svého životního příběhu a svých životních zkušeností v různých rolích. 
A tak jsme se stali herci a zároveň diváky, výtvarníky a zároveň návštěvníky galerie. 
Tanečníky. Byli jsme tvůrci a komentátory vzniklých děl. My jsme ten příběh nehráli, 
my jsme jej zažívali (opět jsem se ocitla u té konzumace) různými způsoby. Stačilo 
mít oči, uši a mysl otevřenou pro přijímání těch druhých. Tak, jak jsou. 

Bylo a je mi ctí být toho všeho součástí.
LUCIE KONOPÍKOVÁ

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Blahoslavený Carlo Acutis
Světcem ho (zatím) nazvat nemůžu, podle Wikipedie 

to je programátor. Snažil se lidem hodně pomáhat  
a co nejvíce jim ukazovat cestu k Bohu (i skrze internet, 
například udělal online výstavu o eucharistii, kterou 
nejdřív ukazoval jen svým blízkým, a potom se dostala 
do celého světa). Možná to některé z vás překvapí, ale 
zemřel už v roce 2006 v 15 letech na akutní leukémii. 
Že zemře, věděl a natočil na video, dříve než to věděli 
lékaři. Když bych měla popsat samotnou knížku, tak 
je to pro mě osobně taková druhá Bible. Našla jsem 
v ní spoustu odpovědí a to že jsem ji už přečetla, 
neznamená, že ji nebudu používat jako tahák do 
každodenního života. Knížka neobsahuje jenom jeho 
životopis, ale taky novénu a některé jeho výroky  
a citáty.

ANNA MARIE PŘIBYLOVÁ

Blahoslavený Carlo Acutis
Nikola Gori

Paulínky 2021
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Svatý Bruno
Památku tohoto světce si připomeneme 

6. října. Narodil se kolem roku 1035  
v Kolíně nad Rýnem do šlechtické rodiny 
Hartenfaust. Brzy se u něj projevilo nadání 
a upřímná zbožnost. První studia, včetně 
filozofie, začal v rodném Kolíně. Pokračoval 
ve francouzském městě Remeši, kde začal 
studium teologie. Kněžské svěcení ale přijal 
v katedrále rodného města kolem roku 
1055. Do Remeše, kam se vrátil učit na 
katedrální školu jako kanovník, přišel znovu 
na přání arcibiskupa Gervasia, který ho od 
roku 1057 pověřil správou školy. Byl zde 
profesorem gramatiky a teologie, vyučoval  
i filozofii, latinu a řečtinu. Později byl v Remeši 
jmenován kancléřem. V roce 1069 arcibiskup 
zemřel a na jeho místo se svatokupeckým 
způsobem dostal lakotný a lehkomyslný 
Manasses, který začal žít rozmařile z majetků 
církve. Bruno se mu pokoušel domluvit  
a když poznal jeho zatvrzelou pýchu, opustil 
Remeš. Nějakou dobu se od roku 1077 zdržoval na hraběcím statku u přítele  
v Chompagoni. S několika druhy byl i za papežským vyslancem v Clermontu a jednal 
s ním o situaci v Remeši. Následně byl remešský arcibiskup předvolán na Autunskou 
synodu, které předsedal papežský legát. Manasses se ale na synodu nedostavil. 
V Římě pak usiloval o odklad svého sesazení, které učinila synoda. Nakonec byl 
vyhnán a Bruno se ještě asi na tři roky vrátil k úřadu kancléře a ke starostem  
o školu. Jedni jej chtěli dostat na arcibiskupský stolec, druzí s králem Filipem I. stáli 
proti němu. Za této nepříznivé církevní situace odešel Bruno do ústraní, neboť jej 
již delší dobu lákal poustevnický život. Po poradě s opatem Robertem v Molesme 
pokračoval Bruno v roce 1084 do údolí La Charteuse, 27 km od Grenoblu. Místní 
biskup Hugo v té době viděl ve snu nad tímto divokým údolím vycházet sedm 
jasných hvězd. Proto Brunovi a jeho šesti druhům toto místo doporučil a přispěl na 
postavení kaple. Zde si Bruno se svými druhy po způsobu egyptských poustevníků 
vybudovali chýšky a začali žít přísným životem, k němuž zvláště patřilo mlčení. 
Mimo společné modlitby mlčení přerušovali jen o nedělích a svátcích. Zachovávali 
přísné posty. Bruno zde položil základy kartuziánského řádu, pojmenovaného podle 
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místa, latinsky zvané Cartus, kde byl později také vybudován klášter. Odtud byl 
povolán do Říma svým bývalým žákem, který se stal papežem Urbanem II. a Bruna 
si zvolil za svého poradce. Pomáhal mu především provést reformu duchovenstva.  
I v samotě se Bruno nadále zabýval studiem a spisovatelskou činností. Když německý 
císař Jindřich IV. se vzdoropapežem Klementem III. obsadili Řím, Bruno odešel  
s papežem Urbanem do Kampánie v jižní Itálii. Zde založil další klášter, jež zbudoval 
na pozemku hraběte Rogera Sicilského, který si Bruna oblíbil. Za válečného tažení 
proti Lombardům hrabě Roger oblehl Kapui, ale jeden z jeho lidí ho za úplatu zradil. 
V kritickou noc viděl hrabě ve snu plačícího Bruna, který mu říkal, že pláče pro 
životy tolika křesťanů a zvláště jeho. Ve snu jej ještě vyzval, aby se rychle chopil 
zbraně. Hrabě to po probuzení proti všem plánům udělal a zrádce, domnívající se, 
že byl prozrazen, se dal na útěk. Záchranu svého i ostatních životů přičítal hrabě 
modlitbám Bruna. Vedle obdarování pozemky nechal pro jeho komunitu vystavět 
chrám „Panny Marie v pustině“ (Maria del Eremo). Bruno poblíž Latorrského území 
založil ještě třetí klášter, zvaný „Štěpán v lese“. Z Itálie Bruno udržoval kontakt  
s mnichy v Kartouzích ve Francii a po bratru Landuinu posílal písemná povzbuzení  
k vytrvalosti na příkré cestě, kterou se vydali k branám věčného života. Před smrtí  
v La Torre shromáždil kolem sebe své druhy a slavnostním vyznáním víry obnovil své 
křestní sliby. Varoval před bludy důrazem na víru v Nejsvětější Trojici a eucharistii. 
Těmito slovy se rozloučil a skonal. Psal se rok 1101. Pohřben byl v klášteře San 
Stefano, kde se jeho tělo uchovalo údajně do roku 1514 neporušené. Ke schválení 
jeho kultu došlo téhož roku tím, že papež Lev X. schválil kartuziánům Brunovu úctu 
modlitbou kněžských hodin. Papež Řehoř XV. ji rozšířil v roce 1623 na celou církev. 

Patron: kartuziánů, vzýván proti moru.
Atributy: kartuziánský hábit, kniha, kříž, lebka, prst na ústech, sedm hvězd, 

stromek, zeměkoule
JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ

JUBILANTI

V měsíci září oslavily významné půlkulatiny 
naše dvě farnice z Českého Brodu: paní 
Ludmila Zvolánková a Eva Štěpánová. Oběma 
ze srdce blahopřejeme a přejeme do dalších let 
hodně sil, optimismu, zdraví a Boží požehnání. 
Oběma rovněž velice děkujeme za to, co pro 
naši farnost a mnohé farníky vykonaly.



14 FČAS 10/2021

LITURGICKÉ OKÉNKO

Události spojené s Ježíšovým narozením a dětstvím
V minulém čísle farního časopisu jste si mohli přečíst úvod do evangelií. Jistě všichni 

víme, že v Písmu svatém nacházíme čtyři kanonická evangelia– Marek, Matouš, Lukáš 
a Jan. Je dobré je jmenovat v tomto pořadí, protože pak i víme, které evangelium je 
nejstarší a které nejmladší. Markovo evangelium bylo sepsáno před rokem 70 (zboření 
Jeruzalémského chrámu), Matoušovo evangelium po roce 70, Lukášovo kolem roku 80 
a Janovo kolem roku 100.

Rovněž je velmi dobré se naučit symboly jednotlivých evangelistů, protože jejich 
znalost nám pak pomůže v orientaci. Je až překvapivé, co všechno jsme schopni 
následně odvodit ze správně přiřazeného symbolu evangelisty. Tuto informaci jste již 
našli v minulém čísle časopisu – tak jen pro připomenutí: Marek – lev; Matouš – lidská 
hlava (nebo postava anděla); Lukáš – býk; Jan – orlice.

Z těchto symbolů si můžeme odvodit, čím evangelium začíná. U Marka je to lev, 
zvíře pouště. Marek tedy začíná vystoupením Jana Křtitele na poušti. Matoušova lidská 
hlava symbolizuje, že začíná rodokmenem Ježíše Krista. Lukáš má býka, protože začíná 
obětí kněze Zachariáše v Jeruzalémském chrámě (býk, jako zvíře, které se obětuje).  
A evangelista Jan má orlici, protože začíná z nadhledu (Na počátku bylo Slovo…).

Z těchto symbolů a začátků evangelia již odvodíme, který evangelista nám vypráví  
o událostech spojených s Ježíšovým narozením a dětstvím, a který ne.

Začíná-li evangelista Marek kázáním Jana Křtitele na poušti, pak je Jan Křtitel již 
dospělý. A Ježíš, který byl jen o šest měsíců mladší je tedy již také dospělý – evangelista 
Marek nám tedy o těchto událostech nevypráví.

Rovněž evangelista Jan nám o událostech nevypráví. Respektive ten nám toto 
tajemství předkládá spíše teologicky pojaté ve svém Prologu – Na počátku bylo Slovo… 
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi…

Naopak začíná-li evangelista Lukáš Zachariášovou obětí v chrámě, pak si jistě 
vybavíme, že při této události se mu zjevil anděl a zpravil ho o početí syna Jana Křtitele. 
Vypráví-li evangelista o narození Jana Křtitele, pak pochopitelně neopomene ani 
vyprávění o událostech spojených s Ježíšovým narozením.

A stejně tak je tomu u evangelisty Matouše. Ten předkládá známý Ježíšův rodokmen. 
V něm se dostává až k Ježíši. A následně pokračuje, že s narozením Ježíše Krista to bylo 
takto.

Tím pádem tedy víme, že o událostech spojených s Ježíšovým narozením nám vypráví 
pouze Matouš a Lukáš. Ten, kdo stanovoval kapitoly evangelií k nám pak byl shovívavý, 
protože u obou evangelistů postupoval stejně. První kapitola obsahuje vyprávění do 
narození Ježíše, druhá kapitola události po narození Ježíše.

Matouš a Ježíšovo narození
Nyní se podívejme na každého evangelistu zvlášť. Začněme evangelistou Matoušem. 

O něm jsme již řekli, že začíná rodokmenem Ježíše Krista. Rodokmen byl velmi důležitý 
pro židy – aby každý věděl, k jakému kmeni přísluší. Z toho si můžeme odvodit  
a zapamatovat, že evangelista Matouš psal své evangelium převážně židokřesťanské 
komunitě. V onom rodokmenu hraje ústřední roli muž. To nám zase pomůže pamatovat 
si, že se na veškeré tyto události dívá z pohledu sv. Josefa. A tak při zvěstování neuslyšíme 
u Matouše o tom, jak anděl přichází k Marii, ale uslyšíme o tom, jak se ve snu zjevuje 



Josefovi, apod.
Za zvláštní vypíchnutí stojí jistě dvě věci. V první řadě je jí samotný rodokmen. Ten se 

dělí na tři seznamy jmen rozdělených po 14 lidech. Číslo 14 není pochopitelně náhodné. 
Má několikerý význam.

Hebrejština nemá zvláštní znaky pro číslice, ale jednotlivá písmena abecedy mají 
svou numerickou hodnotu. A tak každé slovo je také vlastně nějakým číslem. A číslo 14 
je mimo jiné numerická hodnota jména David. Celý rodokmen se tak točí kolem Davida, 
respektive jeho přislíbeného potomka (srov. 2 Sam 7,14-16). Číslo 14 rovněž odkazuje 
na fáze měsíce. Od úplňku k novu, a pak znovu k úplňku. Rodokmen je rozdělen na 3x14. 
Prvních čtrnáct lidí od Abraháma k Davidovi představuje rozvoj (dorůstání měsíce). 
Druhá čtrnáctka od Davida k Babylónskému zajetí představuje ubývání. Abychom 
přistoupili k třetí čtrnáctce, od Babylónského zajetí k Ježíšovi – znovu dorůstání.

Evangelista Matouš ale rovněž pracuje s židovskými reáliemi. Základní událostí 
židovských dějin je vyvedení z Egypta. Kniha Genesis nám vypráví o tom, jak se Izrael 
dostal do Egypta. Josef měl sny, pro které se dostal do Egypta (bratři ho tam prodali).  
A na začátku knihy Exodus zase čteme o tom, jak faraón nechává zabíjet narozené 
chlapce. Evangelista Matouš také vypráví o Josefovi, který má opakovaně sny,  
i o tetrarchovi, který rozhoduje zabít všechny narozené chlapce… Podobnost není 
náhodná! Evangelista Matouš svému adresátovi, který tyto události znal velmi dobře, 
tímto vyjadřuje, že to, o čem bude nyní psát, je nový Exodus!

Z řečeného tedy můžeme již vyjádřit, co bude u evangelisty Matouše v již zmíněných 
prvních dvou kapitolách. V první bude Ježíšův rodokmen a Josefův sen – má vzít Marii  
k sobě. V druhé bude narození Ježíše, klanění Mágů z východu, útěk do Egypta a zabíjení 
betlémských dětí. 

Aniž se podíváme do Písma svatého, pak jsme schopni tyto příběhy zařadit do 
konkrétní kapitoly a především jsme schopni vnímat jejich kontext.

Lukáš a Ježíšovo narození
Evangelista Lukáš píše své evangelium věřícímu Teofilovi. Ten pravděpodobně tak 

nezná židovské reálie, proto jim Lukáš nevěnuje takovou pozornost. Pro něho je spíše 
důležitější ukázat svému adresátovi jednotlivé osoby jako vzory křesťanského života. 
Mezi nimi pak vyniká samotná Panna Maria. Zjednodušeně řečeno můžeme říci, že 
evangelistu Lukáše v prvních dvou kapitolách poznáme podle toho, že se na události 
dívá z pohledu Panny Marie.

A tak v první kapitole budeme mít zprávu o zvěstování jak Zachariášovi, tak Panně 
Marii. Budeme zde mít také zprávu o tom, jak se Maria vydává za Alžbětou a setkává 
se s ní. Ve druhé kapitole pak budeme mít zprávu o Ježíšově narození, klanění pastýřů.  
A dokonce také o obětování Ježíše v chrámě (Simeon a Anna) a o nalezení dvanáctiletého 
v chrámě.

I Lukáš má svá specifika. Především v textu představuje věřícího jako člověka 
modlitby. V prvních dvou kapitolách máme hned tři významné hymny, které se  
i v dnešní době církev modlí – Magnificat (Mariin chvalozpěv při setkání s Alžbětou), 
Benedictus (Zachariášův chvalozpěv poté, co se narodil Jan Křtitel) a ve druhé kapitole 
Nunc dimittis (Simeonův chvalozpěv). 

Dalším Lukášovým specifikem je představování Panny Marie jako prototypu křesťana. 
A tak opakovaně slyšíme o Marii, která všechno uchovávala ve svém srdci a uvažovala  
o tom, slyšíme předpověď o meči bolesti (tedy Maria prožívá to, co Ježíš bude následně 
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říkat svým učedníkům – nenáviděli mě, budou nenávidět i vás) a především, slyšíme  
i o Marii, která na den ztratí Ježíše, ale dokáže se okamžitě otočit a jít Ježíše hledat.  
V tom všem nám evangelista nezaznamenává jen „historické události“, ale představuje 
Marii jako vzor, jako tu, která má adresáta vést k napodobování.

Šlo by toho jistě psát více, ale nám jde především o zorientování se v evangeliích, 
nikoli o výklad, respektive o věnování se všem textům. Tak snad vám toto pomůže 
orientovat se více v prvních dvou kapitolách Matoušova a Lukášova evangelia. A na 
závěr takový „testík“ pro zájemce:

Kde se dočteme (evangelista a kapitola – obé odůvodnit) o klanění mágů  • 
z východu?
Kde se dočteme o setkání Marie s Alžbětou?• 
Kde se dočteme o útěku do Egypta?• 
Kde se dočteme o tom, jak Zachariáš začne mluvit?• 
Kde se dočteme o setkání Marie s Alžbětou? • 

MARTIN SKLENÁŘ
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KONTEMPLACE
Pozvánka na Kontemplativní semináře

Kontemplativní seminář K1 – základní
nabízí příležitost poznat teoretické základy kontemplace a pomocí praktických kroků se učit 

naslouchání, tichu a mlčení. Skrze kontemplativní modlitbu vstupovat do Boží přítomnosti 
a odevzdat se Bohu. Na duchovní cestě procházíme různými etapami. Dlouhá tradice církve 
popisuje tuto cestu k Bohu jako cestu očistnou, cestu osvícení a cestu sjednocení. Třetí cesta se 
také nazývá cestou kontemplace, nazírání, mystiky. Na této cestě Bůh přebírá iniciativu a člověk 
se mu bezvýhradně odevzdává. V modlitbě zaměřuje svou pozornost jedině na Boha.

Kontemplativní seminář K2 – pokračující 
Systematicky navazuje na základní seminář K1. Zve ke zkušenosti hlubšího naslouchání 

Bohu, k intenzivnějšímu očišťování a odstraňování překážek, které nám brání prožívat intimitu  
a sjednocení s Bohem, k větší otevřenosti působení a vedení Duchem svatým.

Informace ohledně plánovaných kontemplativních seminářů na období podzim–zima 2021:
Nabízíme celkem tři semináře, dva formou on-line (zoom) a jeden naživo.
On-line semináře:

K1 on-line: říjen 2021 (5 přednášek v cyklu dní: pondělí–čtvrtek)• 
K2 on-line: listopad 2021 (5 přednášek v cyklu dní: čtvrtek–pondělí)• 

Naživo: 
K2 v Kostelním Vydří: 4. - 7. listopad 2021 (max. 30 lidí) • 

Podrobnější informace a přihlašovaní na: www.kontemplativniseminare.cz 
Na kontemplativní seminář K1 se můžete i znovu přihlásit, nebo pozvat ty, kteří mají o tento 

druh modlitby zájem a chtějí udělat zkušenost s tichem, nasloucháním a kontemplací.
Na kontemplativní seminář K2 se můžete přihlásit jen v případě, ŽE  jste se už zúčastnili K1.
Za organizační tým,

VÁCLAV ČÁP
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Co je to ta kontemplace?
Na tuto otázku není jednoduchá odpověď. Všichni víme, že vlitá kontemplace 

je dar od Boha. Ale jaký je ten dar? Co to obnáší? Jak se to projevuje? Máme po 
něm toužit, nebo ne? Pokusím se tedy na tyto otázky odpovědět prostým jazykem 
člověka vzdělaného technicky, ne teologicky. 

Kontemplace je dar, který Bůh nedává svatým, ale hříšníkům. Nečeká, až budou 
svatí, aby je obdaroval, ale dává jim svůj dar, který je může přivést ke svatosti, pokud 
s ním správně spolupracují – pýchou a svévolností se dá leccos zkazit. Kontemplace 
je dar, který vede k hlubokému společenství s Bohem a k hluboké samotě mezi 
lidmi.

Společenství s Bohem
Známá definice nám říká, že v řádu přirozeném poznáváme Boha rozumem, tím 

se zabývá filosofie a teologie, a v řádu nadpřirozeném poznáváme Boha milostí. Ale 
co vlastně poznáváme? Jaké je to poznání? Proč se o něm víc nepíše?

Představte si třídu dětí s paní učitelkou. Žáci poznávají paní učitelku rozumem: 
vidí, jak je velká, jakou má barvu vlasů a očí, odhadnou její váhu, podle gestikulace 
mohou usoudit, jaký má temperament. Naslouchají výkladu např. o starověkém 
Egyptu a nemají důvod mu nevěřit.

Pak přijde paní učitelka domů a její vlastní děti ji poznávají jinak. Přitulí se, 
vylezou na klín, vychutnávají její blízkost. Ona znovu vypráví o starověkém 
Egyptě a přidá popis pyramid a pouště z vlastní zkušenosti a patřičně dramaticky  
a citově zaujatě. Kdo bude mít lepší poznání starověkého Egypta? Toto je poznání, 
jakého dosáhnou jen milující děti, nikdy ne žáci, i když mohou svou paní učitelku 
milovat. Toto poznání je zároveň nesdělitelné. Děti řeknou žákům: „Maminka nám 
vyprávěla o pyramidách.“ A žáci na to řeknou: „No a co, my jsme to slyšeli taky.“ Ale 
nepochopí rozdíl.

Toto přirovnání v lecčems pokulhává, stejně jako všechna přirovnání. Děti 
poznávají svou maminku fyzickou blízkostí, zatímco Bůh je duch. Děti jsou naplněny 
citově, ale Bůh dává citové útěchy jen začátečníkům, aby je přiměl k následování, 
a pak už jen velmi zřídka. 

Jedno je jisté, že poznáním Boha v člověku sílí láska k Bohu (a tím pádem  
i k lidem) a odhodlání ho následovat kamkoli, třeba až k prolití krve. Mám na mysli 
každodenní odhodlání, ne náhlé pominutí smyslů, které během chvilky zmizí. 
Následovat Boha trpělivým překonáváním každodenních těžkostí, které dovedou 
umořit i osla. 

Druhá věc, která je jistá, je to, že kontemplaci poznáte. Pokud si při modlitbě 
zdřímnete a zdá se vám pěkný sen, to není kontemplace, opravdu ne. Pokud zažijete 
skutečnou kontemplaci, budete z toho několik dní doopravdy „na větvi“. Pokaždé. 
Nemá tedy naprosto cenu zkoumat pod mikroskopem každou svou modlitbu, jestli 



to snad už nebyla ta vytoužená kontemplace. Ztrácíte čas zbytečnostmi.
Dobře, roste v nás láska, ale ptáte se, kde je to poznání? Co tedy poznávám?
Znáte mnoho lidí. Víte, jak vypadají, jaký mají hlas, kde bydlí... Když se někdo 

z nich stane vaším přítelem, poznáte ho hlouběji. Poznáte, co ho bolí, z čeho má 
radost, co ho potěší, je vám s ním dobře atd. Stejné je to i s Bohem. Boha poznáváte 
jako svého přítele a sami se učíte být jeho přítelem.

Druhé důležité kritérium je pokoj v srdci. Pokud cítíte neklid a pochybnosti, tak 
jste zase naletěli tomu zlému. Ale nic si z toho nedělejte. Prostě to pusťte z hlavy  
a třeba se tomu zasmějte, to je dobrý lék.

Kontemplace může trvat několik vteřin nebo třeba hodinu. Nemůžete si ji na 
Bohu vynutit ani ji jakkoliv ovlivnit. Může se objevit kdykoliv, pokud jste bdělí  
a nasloucháte Bohu, při modlitbě, při čtení Bible, při mechanicky vykonávané 
práci. A pokud mluvím o vidění a naslouchání, tak tím myslím očima a ušima srdce; 
odehrává se to všechno v nitru člověka, bez účasti smyslů.

Co je obsahem kontemplace? Izajáš píše: „Tvoje oči uzří krále v jeho kráse, spatří 
zemi rozprostírající se do dálky“ (Iz 33, 17). Kontemplace je přátelství s Kristem, 
který se nám dává poznat. Kontemplace je nahlížení pootevřenými dveřmi do 
věčnosti. Visio beatifica, blažené patření, které máme slíbeno po smrti, je vlastně 
dokonalá kontemplace Boha. Teď ještě vidíme jen nejasně, jak učí sv. Pavel: „Nyní 
vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám 
částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne“ (1Kor 13, 12).

Představte si, že čtete v Písmu o utrpení Páně. Běžný způsob je, že si úryvek 
pomalu přečteme, pak znovu a po verších, a přitom si představujeme celou situaci 
a rozjímáme. To je pořád naše vlastní myšlenková činnost. Pokud se objeví v tuto 
chvíli kontemplace, může mít mnoho podob. Nezapomeňte, že u Boha je všechno 
nekonečné a bez konce je i jeho fantazie. Může se vám v jediném okamžiku 
osvětlit část textu takovým způsobem, že žasnete, jak jste mohli dosud být tak 
slepí a nechápat to. Může se ukázat nový směr ve vašem duchovním životě. 
Prostřednictvím kontemplace k vám může přicházet i Panna Maria, nejen Kristus. 
Může vám třeba vyprávět o nějaké události z Kristova života. Nebo Kristus znovu 
prožije křížovou cestu ve vašem nitru a jeho prožitek se stane i vaším prožitkem, 
budete vědět o nesení kříže to, co Kristus bude chtít, abyste věděli. Potom ale už 
nikdy nebudete chápat lhostejný postoj ostatních věřících a budete cítit Kristovu 
bolest, jeho samotu v Getsemanech, jeho lásku k sebezmaření, která odplyne 
naprázdno, protože tolik lidí o ni nestojí. Budete toužit lidem vyprávět o krásách, 
které jste viděli, ale oni nebudou rozumět a budou vás odmítat.

Samota mezi lidmi
Vraťme se ještě jednou k podobenství o žácích ve třídě a paní učitelce. Představte 

si plnou třídu slepých dětí a vy jediný vidíte. Do třídy vstoupí paní učitelka a vy 
začnete křičet: „Ztište se! Je tady paní učitelka a chce něco říct!“ Ale ostatní děti 
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hlučí dál a oboří se na vás: „Co ze sebe děláš chytrého? Jsi snad něco lepšího než 
my? Musíš být za každou cenu něco extra?“ Vy jim zkusíte oponovat: „Ale já ji 
vidím. Má bílé šaty a blankytně modrý plášť.“ Oni vám na to řeknou: „No a co, 
neříkáš nám nic nového, to už jsme viděli, dávali to v kině.“ Jiné vám doporučí 
více se zaměřit na vnitřní pravdivost, přeloženo do češtiny: „Lžeš a nechceš si to 
přiznat.“ Jiné jsou znepokojené, že nehmatáte poslepu kolem sebe. „Nedělej, že 
vidíš, a koukej hmatat jako ostatní!“ Lišit se od ostatních se jen tak nepromíjí.

Tehdy si člověk uvědomí, co říkal Kristus u sv. Lukáše: „Lišky mají doupata a ptáci 
hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil“ (Lk 9, 58). Následovat Krista 
znamená opustit „doupata a hnízda“, nemít nikde útočiště, vzdát se jakékoliv 
útěchy, ať už od lidí, ať už od samého Boha. Neznamená to odejít na Saharu nebo 
do temného lesa. Tuto samotu si nesete v sobě, i když jste obklopeni přáteli. Přáteli, 
které byste možná ztratili, kdybyste jim řekli, co prožíváte v duchu.

Další bolest spočívá v tom, že vnitřní život s Bohem jen pomalu prosakuje na 
povrch, „opožďuje se“ za vnějším životem, který se projevuje řečí, chováním, 
hřešením. Zcela jednoduše řečeno: uvnitř při modlitbě jste lepší než ve styku  
s bližními. Zkusíte třeba vyjádřit příteli, že vás přitahuje mlčení s Bohem, a on 
ohromeně vyhrkne: „Cože? Vždyť ty naděláš tolik řečí!“ Přitom každý zpovědník 
bude posuzovat pravost vaší kontemplace právě podle toho, jak se projeví ve 
změnách chování. Jestli je vidět aspoň nějaká ctnost. Z toho vidíte, že svatí to vůbec 
nemají lehké.

Další věc, kterou nikomu nevysvětlíte, je vnitřní utrpení. Máte práci, máte kde 
bydlet a co jíst, zdraví vám slouží, tak proč se, propánakrále, neradujete? Jste 
špatný křesťan, protože v Písmu se píše „Neustále se radujte!“ (srov. Flp 4, 4). Jít 
za Kristem znamená vzdát se všeho, co není Kristus. Znamená to umřít sobě, a to 
bolí. Už to slovo „umřít“ značí, že to nebude procházka rozkvetlým sadem. Musíte 
dát pryč všechno, co svíráte v rukou, zůstat před Kristem s prázdnýma rukama  
a nevědět, zda je naplní či ne. „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne 
hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden“ (Mt 10, 37). 
Výraz „není mne hoden“ se zdá být tvrdý, ale pochopíte, co znamená „žárlivý Bůh“. 
„Nebudeš se klanět jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý, je Bůh 
žárlivě milující“ (Ex 34, 14). 

Existuje ale jedno rozlišovací znamení, jestli je váš smutek známkou růstu nebo 
jestli je to zmatení, které pochází od nepřítele, a to je opět pokoj v srdci. Je-li to 
utrpení, které je vaší cestou a vaším křížem, budete při něm cítit hluboký pokoj. 
Pokud jste prostě jenom uražení a oddáváte se sebelítosti, nesmíte si hned myslet, 
že prožíváte vnitřní utrpení.

A pokud se přece roznese pověst o vašich duchovních darech, musíte počítat 
s tím, že skončíte jako Faustyna Kowalska nebo Bernadetta Soubirousová, které 
spoluvěřící napřed utýrali a pak posmrtně svatořečili. Taková už je v katolické církvi 
tradice.

převzato z webu Hosana.signály (kráceno)
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INICIAČNÍ SVÁTOSTI

Biřmovanci
Milí čtenáři farního časopisu, rád bych se vám 

představil jako budoucí biřmovanec. Jmenuji se Jan 
Přikryl, v listopadu mi bude 17 let a bydlím v Českém 
Brodě. Mám mladšího bratra Ondřeje a dvě starší sestry 
Kristýnu a Terezu. Chodím do druhého ročníku čtyřletého 
gymnázia v Českém Brodě. Můžete mě vidět u oltáře 
jako ministranta, ministruji od svých pěti let. Přivedli mě 
k tomu rodiče, protože jsem v lavici s mladším bráchou 
zlobil. Rád čtu a hraji šachy, ale musím je hrát na počítači, 
protože je doma nikdo moc neumí. Baví mě hrát na klavír. 

Občas si vyjedu na kole nebo hraji s bráchou ping pong. Jednou za čas si vyberu 
nějaký recept, který mě zaujme na internetu a pak to zkusím uvařit. Mimo to se 
učím programovat webové stránky a zajímám se o techniku. Naposledy jsem si 
zkoušel vytvořit stránku o lidových krojích. Inspiroval jsem se obrazy, které máme 
doma. Baví mě to a mohl bych to třeba v budoucnu využít. Biřmovací jméno jsem 
si vybral Pavel, podle svatého apoštola Pavla a papeže Jana Pavla II. Oslovili mě 
svým životem.

JAN PŘIKRYL
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Papučový den
Papučový den připomíná, že umírat doma v kruhu svých blízkých je možné. 

Zapojte se i vy. Obujte si papuče a ukažte, že podporujete mobilní hospicovou 
péči v České republice.

6. října 2021

Zapojte se do papučového dne
Vyfoťte se v papučích, sdílejte fotky na Facebooku nebo Instagramu s hashtagem 

#papucovyden a předejte toto poselství dál. Svým blízkým, kolegům a všem 
ostatním, kteří vás mohou následovat v akci, která má smysl.

Upozorněte společně s námi na to, že umírat doma je možné, a že existují služby, 
které nabízejí doprovod. Odborný i lidský.

https://umiratdoma.cz/#papucovy-den
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JEN CHLEBEM

Kynuté knedlíky – základní těsto
Receptů na knedlíky je nepřeberné množství. Troufám si říct, že co rodina, to 

originální recept na houskový knedlík… Já sama jsem po svatbě s knedlíkem válčila. 
Připadlo mi, že na tak jednoduchém jídle, jako je kynutý knedlík, nemůže být nic 
složitého… Poučena radou: „Jeden hrnek mouky = jeden knedlík, trochu mléka, 
vejce, sůl… zamíchat. Nic na tom není!“ Přece jsem se doma dívala mamince pod 
ruku! Jenže ono se to řekne a realita je potom jiná. Vypadalo a znělo to jednoduše  
a ačkoliv jsem se snažila dodržet postup, nikdy to nebylo „jako od maminky“. Zkrátka 
výsledek byl nejistý, asi jako losování Sportky. Marné bylo utěšování manžela: „Jani, 
na ty tvoje knedlíky jsem dnes chytil dvě myši…“ Nevzdala jsem to, přece nepůjdu 
kupovat knedlík, a zapátrala v rodinné kuchařce. Objevila jsem doslova „rodinný 
klenot“, o který se s vámi podělím:

Ingredience (na dva knedlíky či 15 ks ovocných kynutých knedlíků):
60 dkg hrubé mouky• 
12 g droždí (kdo nechce vážit, odkrojí • 
z malé kostky droždí cca 0,5 cm silný 
plátek)
300 ml teplého mléka • 
2 ks rohlíku nakrájeného na kostky• 
sůl• 
špetka cukru na oživení kvásku• 
2 vejce• 

Postup:
Nejprve oživíme kvásek špetkou cukru a trochou 

teplého mléka, dáme na teplé místo cca na 5 min. Takto připravený kvásek vlijeme 
do osolené mouky, přidáme dvě celá vejce a zbytek mléka (můžeme vejce rozkvedlat 
v mléce) a zamícháme. Do řídkého těsta přidáme rohlíky nakrájené na kostky a dál 
hněteme, dokud se těsto nepřestane lepit na stěnu mísy. Hotové těsto je kompaktní 
a lesklé. Takto připravené těsto mírně poprášíme hrubou moukou, mísu přikryjeme 
utěrkou a necháme na teplém místě 30-40 min kynout. Po vykynutí rozdělíme na 
dvě části a z každé vytvarujeme váleček. Necháme na pomoučněné podložce asi 10 
min vykynout. Vaříme na pařáčku v páře 20 min (na pařáček dávám pečící papír). 
Uvařené knedlíky vyjmeme, propícháme na třech místech špejlí nebo špikovací 
jehlou a po vrchu pomastíme máslem. Krájíme na plátky a podáváme. 

Stejné těsto, jen bez rohlíků a s o málo větším množstvím mouky, je možné použít 
na ovocné kynuté knedlíky.

Domácí grilovací omáčka (marináda)
Budeme potřebovat:

1 dcl sladkého kečupu • 
1 dcl oleje (slunečnicový nebo řepkový)• 



4-5 stroužků česneku (podle toho, zda máte česnek rádi), ale tři stroužky • 
jsou základ.
Koření – základem je grilovací koření tedy cca 2-3 kávové lžičky a pak • 
přidáme to, co nám chutná. Dávám od každého koření cca jednu kávovou 
lžičku, beru pěkně postupně: sladkou i pálivou papriku, kari, trochu pepře, 
koření na mletá masa, italské koření (bazalku, oregano, tymián), gyros, 
vegetu… Zkrátka to, co mám zrovna doma, tedy kromě bobkového listu, 
skořice, fenyklu a celého kmínu. Výhodou je, že je omáčka pokaždé trochu 
jiná. 

Takto připravená omáčka je vhodná pro nakládání mas na grilování, potírání 
špekáčků při vlastním opékaní nad ohněm (pěkně se zapeče) a ve slabé vrstvě i na 
topinky.

Pokud zbyde, uchováme v ledničce na příště.
JANA STRNADOVÁ
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PRO DĚTI
Milí kamarádi, 
na neděli 24. října připadne tzv. MISIJNÍ NEDĚLE, při které si připomínáme, cituji: 

„Že každý křesťan má na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak 
šířit radost Božího království. Misijní neděle je pro nás šancí ukázat lásku a solidaritu  
s bratry a sestrami ve světě, kteří sdílejí naši víru“. Toto, a ještě mnohem více jsem našla 
na webových stránkách https://www.missio.cz/.

Máme v plánu se pustit do pečení koláčů, které bychom v neděli nabídli za 
dobrovolný příspěvek, a ten by následně putoval právě na misie.

Abyste se mohli také zúčastnit pečení, pojďme si říci, co do takového koláče patří.
Podívejte se na obrázky na následující straně a vyberte suroviny neboli věci, které 

do sladkého koláče patří. O těch, co vám zbydou, si můžete s rodiči nebo sourozenci 
popovídat a najít jejich uplatnění v jiném jídle.

Pokud budete péct v sobotu, tak se můžete připojit k takzvanému „MISIJNÍMU 
MOSTU MODLITBY“. Co to pro vás znamená? 

Opět cituji: „V podvečer Misijní neděle (tj. v sobotu ve 21.00 hodin) se mohou zájemci 
sejít v kostele či v domácnosti, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv 
modlitbu za misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Ve 
stejný čas se schází věřící po celém světě, modlí za sebe navzájem, za misie a dar víry.“ 
Můžete si tedy během pečení zapálit svíčku a společně se pomodlit.

Ať se dílo pečené i modlitební podaří!
PETRA MARHOUNOVÁ
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