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leden

Drazí farníci, držíte v rukou první číslo farního časopisu roku 2022. Chtěl bych
poděkovat všem, kdo se na tvorbě farního časopisu, ale zvláště tohoto čísla, podílejí.
Díky všem, kdo v předvánočním čase našli chuť a sílu k tomu, aby nějaký článek napsali.
Díky těm, kdo mezi svátky věnovali čas grafické úpravě a dalším potřebným věcem.
Je tomu již pět let, co jsem nastoupil do této farnosti, a tak se před námi otevírá šestý
rok mé pastorační služby. V letošním roce pak ozvláštněno tím, že znovu od 1. ledna
je v naší farnosti ustanoven jako pastorační asistent, a doufejme, že brzy pak také jako
jáhen, Michal Hladík. I tímto způsobem ho vítám mezi námi a přeji mu, aby byl v našem
společenství přijat, aby v něm zakoušel Pánovu blízkost a aby v něm našel místo, kde
může činit poslední kroky své formace ke kněžství. Já osobně přijímám toto ustanovení
s velkou radostí. Ne snad proto, že bych nutně potřeboval pomoc jáhna (i když i ta
se jistě hodí), ale proto, že s nadějí očekávám, jakým způsobem nás Bůh Michalovým
prostřednictvím obohatí.
Prožíváme rok, který bude jistě znovu ovlivněn koronavirovou situací. V dobrém
slova smyslu jsme si již navykli nějak fungovat, i když je to pro nás všechny asi obtížné
– stálé karantény, rušení akcí, obavy… Jsem velmi rád, že mohu tento čas prožívat
v této farnosti. Děkuji vám za to, že alespoň podle mého vnímání, je tato farnost
společenstvím lidí, kteří jsou k sobě ohleduplní. Samozřejmě neznám, jak probíhají
vaše osobní setkání, ale alespoň já mám pocit, že koronavirus, při odlišnosti názorů
každého z nás na očkování, respirátory, opatření… nás nijak nerozděluje. Tedy díky za
váš přístup a toto svědectví!
Stojíme na prahu nového roku. Alespoň v prvních měsících bude charakteristický
prožíváním synodálního procesu. Doufám ale, že v něm budeme pokračovat i v dalším
období. Bude to rok, kdy ve farnosti pravděpodobně proběhnou volby do PRF. Kromě
prvního svatého přijímání bude v letošním roce také některým z našich mladých udílena
svátost biřmování. A mnoho dalších událostí a výzev nám tento rok přinese.
Drazí farníci, přijměte mé přání požehnaného roku 2022. Kéž dokážeme využít různé
příležitosti, které nám Bůh v tomto čase předloží. Kéž je to rok, který nám pomůže na
naší cestě spásy.
S požehnáním
R.D. Martin Sklenář
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POZDRAV
Milí farníci,
dovolte mi, abych vás všechny pozdravil, krátce
se vám představil a hlavně vám zde poděkoval.
Děkuju vám za to, že budu moct být v následujících
měsících součástí vaší farnosti a že s vámi budu
moct ujít kus životní cesty. Pro mou jáhenskou
službu, která započne 5. února 2022 jáhenským
svěcením v pražské katedrále (kam vás srdečně
zvu), totiž pražští biskupové vybrali právě farnost
v Českém Brodu pod vedením otce Martina
Sklenáře. Nevím sice, co všechno tato má služba
přinese, ale moc se na to těším.
Přicházím k vám z farnosti, která má stejného
patrona – sv. Gotharda – z farnosti v Praze-Bubenči
a je mi 31 let. Na konci letních prázdnin jsem
dodělal státnice na teologické fakultě, před pár
týdny dopsal diplomku a do zmíněného únorového
svěcení mě tak čeká už jen její obhajoba uprostřed
ledna. Před nástupem do kněžského semináře
jsem studoval ekonomii v pražském Suchdole,
závodně tancoval a zpíval ve smíšeném pěveckém sboru. Mám rád sport všeho
druhu, hudbu a přírodu i za deště. Rád jezdím na motorce, i když to raději za sucha.
Je toho ještě více, ale na to bude určitě příležitost při osobních setkáních.
Těším se na ně.
MICHAL HLADÍK

JUBILANTI
Dne 6. prosince oslavil své 55. narozeniny náš
nepostradatelný českobrodský farník, samouk
ve všech směrech, milovník hudby a opravář
všeho možného i nemožného, Pepa Kapička.
Do dalších let mu přejeme jen to dobré,
mnoho sil, zdraví a Božího požehnání.
Vděční farníci.
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OKÉNKO SVĚTCŮ
SVATÁ JENOVÉFA

Svátek této světice si připomínáme 3. ledna.
Svatá Jenovéfa se narodila roku 421 v Nanterre u Paříže. Její rodiče měli ještě
římská jména: Severus a Gerontia; Jenovéfa je již jméno franské. V patnácti
letech složila před pařížským biskupem slib panenské čistoty. Když jí zemřeli
rodiče, přestěhovala se natrvalo do Paříže. Žila velmi skromně; až do svého stáří
jedla například jen ječný chléb a med. Když roku 451 hunský král Attila ohrožoval
Paříž, svolala prý Jenovéfa pařížské ženy a vyzvala je k modlitbám a k postu. Měla
vidění, že jedině tak město bude zachráněno. Attila se skutečně Paříži vyhnul a její
obyvatelé tak Jenovéfu začali uctívat jako světici.
Zemřela v roce 502 nebo 512 (dle pramenů) a byla pohřbena v kostele
sv. Petra a Pavla, přejmenovaném pak na chrám sv. Jenovéfy. V okolí bylo postaveno
benediktinské opatství. V chrámu byla uchována skříňka, zhotovená sv. Eligiem (od
roku 640 biskup v Noyonu) s ostatky světice. Tento chrám byl v 9. století pobořen
Normany a ve 12. století obnoven.
Poprvé se dostala do povědomí obyvatel Paříže svou předpovědí o tom, že král
Hunů Attila nepodnikne útok na Paříž. Uklidnila tak všechny lidi ve městě. A měla
pravdu. Attila byl 30. června 451 poražen v bitvě na Katalaunských polích, nedaleko
dnešního města Châlons-en-Champagne ve Francii.
Podruhé zasáhla, když francký král Chlodvík I. roku 486 obléhal Paříž a ve městě
nastal hladomor. A protože Jenovéfa, pocházející z nuzných poměrů, dobře poznala,
co to je hlad, měla se všemi soucit. Rozhodla se podniknout výpravu po řece do
dvou měst vzdálených od Paříže (dnes autem přes 200 km). Po cestě na venkově
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a ve městech prosila o pomoc. Po Seině se zase vrátila do hladovějící Paříže
s dvanácti loďmi naplněnými nejen obilím.
Roku 1130 řádil v Paříži mor a tehdy byly neseny v prosebném průvodu ostatky
sv. Jenovéfy do hlavního chrámu. Zázrakem se tehdy uzdravilo mnoho lidí, a proto
papež Inocenc II. nařídil, aby památka sv. Jenovéfy byla každoročně slavena.
Roku 1791 byly ostatky této patronky Paříže nevěřícími spáleny za Velké
francouzské revoluce. Chrám sv. Jenovéfy byl proměněn na Pantheon, kde se
pochovávají velcí francouzští myslitelé a umělci.
Uctívání Jenovéfy jako patronky města Paříže je doloženo od 7. století. Ve
výtvarném umění je zobrazována se svící. Svíce je brána jako symbol oběti. Hoří,
stráví sama sebe, shoří a vlastně zanikne ve službě druhým. V jedné legendě se
vypráví, že když se v sobotu celou noc modlila (stejně tak jako každý týden), ďábel
jí zhasil svíčku. Nezačala ho však proklínat, ale dále se modlila a prosila o světlo.
Objevil se u ní anděl, svíčku znovu rozsvítil a její plamen už žádná pekelná moc
nebyla schopna sfouknout a přerušit tak její modlitby.
Podle Kosmovy kroniky postihlo roku 1117 české země ve čtvrtek, na den
sv. Jenovéfy v nešporní hodinu veliké zemětřesení. Mnohem větší však bylo
v Itálii v Lombardii. Jak se pak Kosmas dozvěděl z pozdějšího vypravování, mnoho
vesnických stavení se sesulo, hrady byly pobořeny, chrámy a kostely se zřítily
a mnoho lidí zahynulo pod troskami. Tak se den sv. Jenovéfy zapsal i do našich
dějin, bohužel ne právě v dobrém.
Jméno Jenovéfa, známé i v podobě Jenovefa, nosí přes 100 žen s věkovým
průměrem 78 let. Vyskytuje se převážně od 20. let do začátku 60. let, kdy je
v průměru dostalo asi pět novorozených holčiček ročně, nejvíce v Moravskoslezském
kraji.
Zdrobněliny jsou: Jenůfka, Enef, Enefka, Jena, Jeny, Genia, ale také Ofka.
Atributy:
svíce, pohár, měch, ovoce, vřeteno, kniha
Patronkou:
Paříže, biskupství Nanterre, francouzského četnictva

ČTENÍ BIBLE
Milí farníci, rádi bychom vás informovali o tom, jakým způsobem se vyvíjí
a proměňuje podoba pravidelného setkávání nad Písmem. Naše skupinka již
společnou četbu Starého zákona opustila a v současné době se „prokusuje“
Markovým evangeliem. Každé naše setkání je věnováno jedné jeho perikopě
s tím, že si společně čteme její výklad z odborné literatury. Naše další setkání se
koná vyjímečně v sobotu 8. ledna od 20:00 (pravidelná „čtení“ probíhají každou
lichou neděli). Stále hledáme podobu a čas těchto setkávání nad Písmem tak, aby
to vyhovovalo všem, kteří by měli zájem. Pokud byste se rádi zapojili, neváhejte
kontaktovat Martina Červeného nebo Petru Marhounovou.
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HLEDÁNÍ NOCLEHU
Pouť po domácnostech farnosti

Jednou ze starobylých lidových pobožností adventní doby je putování obrázku
znázorňujícího Svatou rodinu, jak hledá v Betlémě nocleh. Po devět dní před
Vánocemi putuje tento obrázek po jednotlivých domácnostech farnosti a rodiny se
tak připravují na to, aby o Vánocích skutečně přijali do svého života Ježíše – který
třeba vstupuje skrytý v jiném člověku.
Každá domácnost má obrázek jeden den. Ve večerních hodinách obrázek
při společné modlitbě rodina přijímá. Po celý den se pak u obrázku mohou společně
scházet, nebo jako jednotlivci zastavovat k modlitbě. Večer se pak s obrázkem loučí
a ten putuje do další domácnosti.
V modlitbě k přivítání obrázku se např. modlíme: „Přesvatá Matko Boží.
Abychom svá srdce dobře připravili k přijetí tvého Božského Dítka, chceme v těchto
dnech co nejvíce býti s tebou spojeni. Abychom ti projevili svou vděčnost za to, že
ses stala Matkou Syna Božího a podali ti náhradu za chlad obyvatel betlémských,
kteří tě odmítali od svých prahů, chceme tě uvítat ve svých příbytcích a poskytnout
ti teplého pohostinství.“
V letošním roce jsem s obrázkem navštívil osm domácností, a tak byl
i jeden den na faře. Chci moc poděkovat všem rodinám, které se zapojily, a využily
i této příležitosti ke společnému duchovnímu adventnímu očekávání Vánoc. Pro mě
osobně je to vždy velkým potěšením, když mohu přicházet do rodin, ke společné
modlitbě, respektive když se rodiny chtějí zapojit do této „společné“ modlitby.
Věřím, že každá rodina může rovněž vyjádřit zkušenost, že tato pouť obrázku slouží
k duchovnímu prospěchu dané rodiny. Těším se tedy, že příští rok budeme moci
tuto pouť znovu vykonat.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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MIKULÁŠ V KOSTELE
Jako každý rok se děti těší na Mikuláše
a nadílku. I přes mnohá omezení
v souvislosti s covidem tomu bylo letos
stejně. Svatý Mikuláš však nezavítal
tradičně do Oranžové zahrady, ale namířil
si to za námi přímo do kostela po večerní
mši svaté. Bylo to nečekané překvapení,
jak pro děti, tak i pro dospělé, protože vše
zůstalo v utajení... Odvážné děti Mikuláši
zarecitovaly básničku nebo zazpívaly. Jiné
pověděly, zda byly hodné nebo zlobily
a slibovaly, že se polepší. Za odměnu je
čekal balíček plný dobrot.
IRENA MALÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO
Ježíš a nečistí duchové
Písmo svaté, jak v knihách Starého, tak Nového zákona, hovoří při různých
příležitostech také o padlých andělech, totiž o ďáblovi a o nečistých duších. Hned
první stránky Bible představují pokušitelovo jednání, kdy svádí ke hříchu první lidi.
Podobným způsobem se také Pokušitel obrací na počátku veřejné činnosti na Ježíše
a snaží se ho postavit proti nebeskému Otci. Této události jsme se ale již věnovali.
Evangelia nám vypráví ještě o jiných okamžicích, kdy se Ježíš konfrontuje
s nečistými duchy, a to ve chvíli, kdy je vyhání z nemocných a posedlých. A právě ty
nás v dnešním liturgickém okénku budou zajímat.

Souhrnná vyjádření
V jednotlivých evangeliích máme různá vyprávění o událostech Ježíšova života,
Ježíšova podobenství a mnohé další příběhy. Čas od času se ale v evangeliích můžeme
setkávat také se souhrnným vyjádřením, které tvoří jakýsi předěl mezi dvěma
částmi. Tato souhrnná vyjádření jsou velmi významná, protože nám představují
samotné jádro Ježíšova působení. V Markově evangeliu 1,39 tak například čteme:
„A tak (Ježíš) šel, kázal v jejich synagógách po celé Galileji a vyháněl zlé duchy“.
Vyhánění zlých duchů je jedním z pilířů Ježíšova působení. Jedná se o činnost,
která je charakteristická pro jeho působení a která tvoří podstatnou část jeho
spasitelského poslání.
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Vyhánění zlých duchů v kontextu Ježíšova poslání
Jsou to všichni evangelisté, kteří zmiňují tento projev Ježíšovy moci. Ale nejvíce
se této tematice věnuje evangelista Marek, který nám ve svém evangeliu, které je
nejkratší, předkládá nejvíce příběhů o tom, jak Ježíš z někoho vyhání nečisté duchy,
nebo uzdravuje posedlé nečistým duchem.
Těch důvodů, proč to Marek činí, je více. Jedním z nich je ujištění svých adresátů.
Domníváme se, že evangelista Marek psal své evangelium pronásledované a těžce
zkoušené církevní komunitě. Vyprávěními o Ježíšově moci nad zlem, nad nečistým
duchem, je vlastně povzbuzováním těch, na které doléhá moc zla. Ježíš je mocný
a každé zlo přemůže, „nečistého“ vyžene.
Za zmínku také jistě stojí, v jakých chvílích evangelista předkládá zprávu
o uzdravení a očištění posedlých. V Markově evangeliu se, dalo by se říci, s železnou
pravidelností opakuje, že když Ježíš někam vstoupí, tak první, co v novém prostředí
udělá, je vyhnání nečistého ducha. Jako by Ježíš v novém prostředí potřeboval
nejprve „uklidit“, a teprve pak může hlásat evangelium, tedy do daného vyčištěného
prostoru vnášet něco nového, totiž své učení.
To je tematika, které je vhodné věnovat pozornost i v dnešní době. Nejen
zmiňovat a mít na paměti, že Ježíš má moc nad nečistými duchy, ale také to, že toto
je první činnost, kterou Ježíš dělá. Tento přístup si třeba uvědomujeme a také ho
praktikujeme při křtu, a to jak dětí, tak dospělých. Před tím, než je dítě pokřtěno,
vykonává se obřad exorcismu a mazání olejem katechumenů. Podobně u křtu
dospělých dochází nejprve ke skrutiniím (jednotlivé neděle postní doby), jejichž
jádrem jsou exorcismy, tedy modlitby, v nichž vyprošujeme očištění od Zlého.
Mesiánské tajemství
Poslední věc, kterou můžeme zmínit, je to, že Ježíšova moc nad nečistými duchy
je spojena s tak zvaným Mesiánským tajemstvím. A to ve dvojí rovině.
První rovinu tvoří příkazy adresované nečistým duchům. V některých vyprávěních
máme zaznamenáno, jak nečistý duch vyjadřuje, že ví, kdo Ježíš je – jsi Svatý Boží.
A Ježíš v tu chvíli reaguje, že nečistému duchu zakazuje, aby to říkal, respektive
ho umlčuje – mlč (a vyjdi z něho). Můžeme se ptát, proč Ježíš nechce, aby nečistí
duchové odhalovali Ježíšovo Mesiánství. Důvod může být, že Ježíš nechce, aby
svědectví o něm vydával Nepřítel. Evangelium nemá být hlásáno ďáblem. Ten není
hlasatelem.
Ježíš ale tyto příkazy adresuje také uzdraveným. I jim přikazuje, aby to nikomu
neříkali. Můžeme říci, že Ježíš nechce, aby v něj lidé věřili, protože vysvobozuje od
zla. Chce, aby v něj věřili, protože je miluje, respektive, protože jim nabízí naplněný
život. Podstatnějším důvodem je ale to, že Ježíš moc dobře ví, že když tito uzdravení
to o něm budou rozhlašovat, že tím znesnadní jeho působení. Lidé si ho spojí
s touto činností a už nebudou otevřeni tomu, co jim chce skutečně přinést.
V loňském roce jsem mohl hlouběji význam tohoto mesiánského tajemství
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sám zažít. V době podzimního lock-downu jsem loni chodil každý den do místní
nemocnice povídat si s pacienty, za kterými nemohly žádné návštěvy. S paní
ředitelkou jsme se domluvili, že nebudu chodit v kněžském oblečení, aby se lidé
„nebáli“. Chodil jsem tedy bez kolárku, s lidmi jsem se bavil, a to, že jsem knězem
se tak dozvěděli až po nějaké chvíli povídaní – tedy ve chvíli, kdy už byl rozhovor
zapředen. Před posledním pokojem se ale stalo to, že mě tam předešla jedna ze
sester, která pacientům řekla, že jsem kněz a že k nim jdu na návštěvu. V tu chvíli
jeden z obyvatelů pokoje vyjádřil, že nechce, abych tam šel. Když jsem do pokoje
vstoupil, začal se chovat způsobem, který mi bránil promluvit nejen s ním, ale také
s ostatními lidmi na pokoji. Protože jsem nechtěl vyvolávat nějakou nepříjemnou
situaci, radši jsem z pokoje odešel. Tehdy jsem si říkal, proto jistě Ježíš nechtěl, aby
o něm rozhlašovali, že je Mesiáš, protože by mu to zabránilo v přístupu k lidem.
Ne, že by ho odmítali, ale už by měli Ježíše „ve škatulce“ a nezajímalo by je, co Ježíš
říká – omezili by se pouze na naplnění svých očekávání.
Závěrem
Evangelia nám nepředstavují jen „historického“ Ježíše, ale Ježíše, který tímto
způsobem působí i v dnešní době, v dnešním světe, i v životě lidí současnosti.
I v našem světě je třeba, aby přicházel a v první řadě osvobozoval člověka od moci
zla, od jeho působení v životě člověka.

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Vidět vánoční stromeček i dárky pod ním, ale
nenajít mezi dárky aspoň pidi knížečku, to by
zkrátka nešlo. Tak jo, určitě by to nějak šlo, ale
když tam přece jenom knihu najdu, tetelím se
radostí. Letos jsem tam našla hned dvě. Jednu
jsem si přála a druhá pro mne byla překvapením.
Nezvykle jsem zrovna jednu knihu dočítala.
Šlo o rozhovory s českým lékařem – internistou
a infektologem Petrem Smejkalem. Vzhledem
k tomu, že ve mně většina mediálních komentářů
na téma covid - 19 vyvolala jen chaos a více
otázek než odpovědí, přestala jsem je úplně číst.
Naopak zmíněný rozhovor přinesl jasné odpovědi,
historický exkurz do dalekých i nedávných
pandemií, chování virů i bakterií, pohled člověka,
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který to vůbec nevidí černobíle, a další. Jestli máte chuť, tak se pusťte do čtení
knihy s názvem Síla viru. Otázky klade Martina Riebauerová.
A teď šupky dupky na zmiňované dárky pod
stromečkem. Prvním je „Sofiin svět“ od norského
učitele Josteina Gaardera. Poněkud netradičně
– románově podané dějiny filosofie. Jsem na
úplném začátku, ale bez mučení přiznávám, že
číst ony stránky mi dělá radost, nenudím se,
opět se zamýšlím a věřím, že i posouvám své
značně omezené vědomosti (zejména co se
týče filosofie) a hlavně se pořád divím. Což je
dle autora víc než nutné. Hlavní hrdinka knihy je
čtrnáctiletá dívka Sofie, která nachází v domácí
poštovní schránce dopisy od neznámého učitele
filosofie. Klade jí nejdříve otázky a následně
posílá vysvětlující odpovědi (to už tady dneska
jednou bylo).
O druhé knize vám toho zatím moc nepovím.
Snad jen stručnou anotaci:
Transsibiřská odysea, Ina Píšová
9288 kilometrů. Tolik měří nejdelší
železnice světa, transsibiřská magistrála.
Na sklonku první světové války tuto
legendární trať ovládli českoslovenští
legionáři, kteří v Rusku bojovali za
samostatné Československo a později
proti bolševikům. Přesně po sto letech
se po stopách jednoho z nich, desátníka
7. Tatranského pluku Jana Kouby, vydává
jeho pravnučka Ina. Na své cestě z Moskvy
do Vladivostoku má v ruce Janův deník,
v němž po čtyři roky zaznamenával
válečné běsy a zápas o přežití v nekonečné
pustině. Janovy zápisky ukazují každodenní
život československých legionářů v novém,
mnohdy kritickém světle. Jsou zároveň syrovým svědectvím o postupné ztrátě víry ve
smysl celé anabáze, když ještě dlouho po vyhlášení republiky zůstávali legionáři uvízlí
na konci světa v cizí občanské válce. Jan svůj deník zakopal na zahradě a o hrůzách války
s nikým nemluvil. Inina expedice do mrazivé tajgy, sibiřských vesniček i vyprahlých plání
východu se tak stává nejen putováním po stopách československých legií, ale především
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hledáním příběhu vlastní rodiny.

https://www.libristo.cz/cs
Vím, že jsem vám v prosincovém čísle slíbila, že se zaměřím na knihy od Terezy
Pařízkové, ale ještě jsem je nepřečetla, takže mi dovolte můj slib přesunout na
později. Děkuji!
PETRA MARHOUNOVÁ

NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK
Také si s příchodem nového roku dáváte novoroční předsevzetí? Těm, kdo chtějí
udělat něco pro své zdraví a rozhodli se začít jíst zdravě, přinášíme recept od
Kateřiny Anny Novákové na

ovesné rizoto z bezpluchého ovsa
Ingredience:
• oves bezpluchý (zhruba hrst na
jednu porci)
• cibule
• mrkev nakrájená na kostičky
• hrášek
• hovězí mleté maso
• sůl
• kurkuma
Oves bezpluchý namočíme přes noc.
Druhý den vodu scedíme a nalejeme
novou. Osolíme a vaříme v tlakovém
hrnci cca hodinu (do vody se může přidat
zeleninový bujón).
Cibuli nakrájíme, osmahne spolu s mrkví na oleji, přidáme mleté hovězí maso,
hrášek, sůl, půl lžičky kurkumy a orestujeme. Nakonec přidáme oves (z části slitý)
a chvilku podusíme.
Při servírování sypeme sýrem. Jako přílohu podáváme červenou řepu případně
okurku.
Dobrou chuť!
JANA STRNADOVÁ
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2021
Z kroniky českobrodské farnosti
Leden
První den nového roku jsme prožili oslavou slavnosti Matky Boží, Panny Marie.
Pořad bohoslužeb byl pro tuto dobu běžný – mše sv. v Českém Brodě, a to v 8 h,
9.30 a 11 h. Brzy po Vánocích došlo znovu ke zhoršení pandemické situace v naší
zemi. Co se týká bohoslužeb, nová opatření nemění dosavadní praxi (10 % sedící
kapacity lidí v kostele).
Ve středu 6. ledna jsme oslavili slavnost Zjevení Páně. Mše sv. s žehnáním vody
a tříkrálových předmětů byly v 16 h a 18 h v kostele v Českém Brodě.
Pro začátek ledna je již tradiční konání Tříkrálové sbírky. Ta v letošním roce nemohla
probíhat běžným způsobem. Byl zákaz, aby koledníci chodili po domácnostech.
V naší farnosti jsme to vyřešili tak, že se po celé farnosti do všech schránek roznesly
letáky, ve kterých byly potřebné informace – na co se vybírá a jakým způsobem se
vybírá v konkrétní obci.
Je pochopitelné, že v letošním roce se vybrala mnohem menší suma. Přesto jsme
byli velmi mile překvapeni, kolik se i přes tato omezení vybralo. Bylo to 84 857 Kč.
Až do konce dubna je pak ještě možné přispět do „online“ sbírky, přičemž zadání
PSČ jako variabilního symbolu stanovuje, v jaké oblasti se vybírá. Zde se už vybrala
celkem malá částka. I letos šla převážná část výnosu sbírky v naší farnosti na Hospic
Nablízku.
Únor
Začátkem února se podařilo do Českého Brodu dopravit další vybavení galerie –
panely do zadní místnosti a na schodiště. V následujících dnech bylo vše instalováno
a vybavení galerie se znovu posunulo.
V úterý 16. února jsme prožívali ve farnosti další zpovědní den. Otec Martin byl
k dispozici ke slavení svátosti smíření tento den od 10 do 18 h.
Ve středu 17. února jsme pak slavením Popeleční středy vstoupili do postní
doby. V postní době jsme se také začali scházet ke společné slavnostní modlitbě
prvních nedělních nešpor. Slavili jsme je v kostele v Českém Brodě – zpívali jsme je,
užívali jsme i kadidlo. Pravidelně ale přicházely dvě až tři rodiny.
Březen
V počátku postní doby došlo k dalšímu novému omezení, a to zákazu k cestám
přes okres. Naše farnost se rozprostírá ve dvou okresech – kolínském a nymburském.
Věřící z nymburského okresu si mohli vyzvednout prohlášení, že jedou do jiného
okresu za účelem slavení mše sv. ve své farnosti. Ve farnosti se nevyskytl jediný
13 FČAS 1/2022

případ, kdy by policie odmítla pustit někoho přes okres do farního kostela (otec
Martin byl informován o dvou případech, kdy policie prohlášení kontrolovala
a nedělala žádný problém).
O první neděli postní byli při mši svaté v 9.30 h přijati mezi čekatele křtu tři naši
katechumeni – Anička Hrbáčková a manželé Holovští (Jan a Vendula). Další postní
neděle pak při této mši svaté byla slavena skrutinia.
V neděli 28. března jsem pak
slavením Květné neděle vstoupili do
Svatého týdne. Obřady Květné neděle
jsme slavili v 10 h na farní zahradě.
Při mši svaté se žehnaly ratolesti,
zpívaly pašije a slavila se bohoslužba
v plné slávě. Počasí bylo také relativně
příznivé – slunečno. Bohoslužbu
slavilo kolem 100 věřících.
V pondělí Svatého týdne se konal
tradiční zpovědní/kající den. Znovu
jsme začali slavením mše sv. v 15.15.
Od 16 do 20 h byli v kostele čtyři kněží
k dispozici ke slavení svátosti smíření. Vše bylo zakončeno společnou modlitbou ve
20 h v kostele.
Duben
Obřady Zeleného čtvrtku jsme slavili od 18 h na farní zahradě, znovu za účasti cca
100 věřících. Počasí nám po většinu mše sv. přálo (slunečno), v závěru sv. přijímání
však přišel náhlý prudký krátký déšť. Po mši svaté (už znovu bez deště) byla
eucharistie přenesena do svatostánku – Getsemanské zahrady. Po mši svaté bylo
pro věřící také připraveno pohoštění, které si mohli odnést domů. Kdo chtěl, tak
také mohl setrvat v Getsemanské zahradě k osobní modlitbě. Možnost společné
modlitby byla od 21 h. Pak bylo možné znovu setrvat v osobní modlitbě. Byla také
dána možnost strávit v Getsemanské zahradě celou noc (nechat se „zamknout“ na
farní zahradě), do rána nás zde zůstalo asi 8.
Ne Velký pátek byla v 15 h křížová cesta na farní zahradě. K účasti na ní dorazil
i evangelický farář Marek Lukášek. Obřady Velkého pátku byly na farní zahradě
od 17 h. V 21 h byla ještě jednou pobožnost křížové cesty. Do 24 h byla možnost
setrvat ve farní zahradě v modlitbě před křížem, nebo u Božího hrobu, který byl
vytvořen po pravé straně kříže.
Na Bílou sobotu jsme se sešli v 9 h k modlitbě ranních chval a k obřadům Effatha.
Ve 12 h, 15 h a 18 h jsme se pak u Božího hrobu modlili jednotlivé části denní
modlitby církve – modlitbu uprostřed dne, modlitbu se čtením a nešpory.
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Velikonoční vigilii jsme slavili od 20.30. Pro případ zimy byla na zahradě vytvořena
čtyři místa, kde byl otevřený oheň, u kterého se mohl každý případně na chvíli
ohřát. Počasí bylo chladné, ale nepršelo. Při mši svaté přijali iniciační svátosti tři
naši čekatelé křtu.
Na Hod Boží Velikonoční byla ve farnosti pouze jedna mše sv., a to v 10 h na farní
zahradě. Při mši svaté byly také na farní zahradě žehnány pokrmy.
Protože se první děti začaly vracet do školních lavic, začalo se také od druhého
týdne velikonočního na faře s výukou náboženství. To probíhalo v obvyklých časech
ve středu, a pak také bylo ještě do konce roku přidáno páteční vyučování – namísto
PDO. Díky přidané vyučovací hodině se nám podařilo ve všech skupinách probrat
skoro všechnu látku.
Na sobotu 17. dubna byla ve farnosti od 15 h naplánována duchovní obnova. Tou
nás provedl pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer. Byla připravena
dvě zamyšlení – ta byla pronesena v kostele. Otec biskup ale přijel především
kvůli požehnání nové farní kaple sv. Zdislavy (v přízemí fary). Jejím autorem je náš
varhaník, akademický malíř Petr Štěpán. Na vytváření této kaple se ale podílelo
mnoho dalších farníků – od dětí a dospělých, kteří škrábali před rokem zdi, přes
dělníky, kteří opravovali, nahazovali, malovali, po různé řemeslníky (svatostánek,
oltář a sedes…). Není možné zapomenout na manžele Červené, kteří to celé měli
na starosti.
Z důvodu platných opatření (ale i kvůli kapacitě kaple) byli v kapli pouze otec
biskup, otec Martin a dva ministranti. Chrámový sbor byl ve vedlejší učebně. Ostatní
byli v Oranžové zahradě. Tam byl obřad z kaple přenášen. Rovněž bylo instalováno
plátno na farní zahradě.
Událost se pojila ještě s dvěma výročími. Jednak je to 800 let od narození sv.
Zdislavy (někteří uvádějí rok 1220, někteří 1221). A pak také je to 600 let od
tragických událostí v Českém Brodě. 17. dubna roku 1421 husité vtrhli do Brodu
a zde upálili v kostele na 200 lidí, mezi nimi i 17 katolických kněží. Byl-li před 600
lety kostel zničen, my jsme na toto výročí požehnali novou kapli.
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V neděli 18. dubna pak byla mše sv. v 8 h a v 10 h na farní zahradě. Při ní jsme si
onu událost z před 600 lety rovněž připomněli. Po mši sv. nám historik Jan Psota
něco o události pověděl. A na závěr jsme se pomodlili litanie ke sv. Gothardovi
a věřícím bylo uděleno požehnání ostatkovým křížem sv. Gotharda.
Květen
Pro stále lepšící se situaci ohledně koronaviru jsme se v měsíci květnu částečně
vrátili do filiálních kostelů. Nedělní mše svaté zůstaly nadále v Českém Brodě, ale
už byly pouze dvě – v 8 a 10 h. Na mše sv. se již nebylo třeba přihlašovat. Pro
přihlašování zůstal jen ochoz a galerie kostela – kdyby někdo chtěl mít jistotu, že jich
tam bude málo. Do filiálních kostelů jsem se vrátili ve všední dny – k pravidelným
středám. Tam, kde jsou mše sv. v neděli, tak jsme se sešli v sobotu dopoledne.
Dalším posun pak nastal v měsíci červnu, kdy jsme se již zcela vrátili k běžnému
pořadu bohoslužeb.
V neděli 23. května jsme oslavili slavnost Seslání Ducha Svatého. Evangelíci
letos nebyli pro společnou svatodušní vigilii, proto jsme se k ní sešli pouze my,
katolíci, a to v kostele v sobotu 22. května. Neslavili jsme mši sv., jen prodlouženou
bohoslužbu slova s obnovou biřmovacích závazků.
V pátek 28. května se konala tradiční akce – Noc kostelů. Do ní se znovu zapojily
veškeré kostely naší farnosti (kromě kostela sv. Bartoloměje v Bylanech, kde se
právě pracovalo na střeše). Většina z nich zůstala pouze otevřena, jen v pár z nich
byl připraven nějaký program. Zájem lidí byl „obvyklý“, tedy jako v předcovidové
době. Částečně bylo vidět, že lidé jsou rádi, že se něco děje, že někam mohou jít.
V sobotu 29. května slavila v naší
farnosti poprvé svátost smíření
Nikolka Najbertová. Následujícího
dne, v neděli 30. května, pak při
mši sv. přistoupila spolu s námi také
poprvé ke stolu Páně. Po mši bylo
krátké setkání farnosti ve farním
centru – tentokrát ale bez oběda.
Před kostelem je rovněž prodávána
křesťanská literatura.
Červen
V měsíci červnu pomalu končíme další pastorační rok. Od 21. do 26. června
přespávají biřmovanci na faře. Jedná se o přípravu na biřmování, jejímž cílem je
být s biřmovanci „v běžném čase“, tedy hledat to, jak při všech povinnostech – kdy
chodí do školy, na kroužky, … také nacházet čas k modlitbě, apod.
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V pátek 25. června slavil otec Martin 10. výročí svého kněžského svěcení. K této
oslavě pozval i věřící z farností, ve kterých působil. Hlavní oslava byla v sobotu
26. června v 15 h při mši sv. na farní zahradě. Kázání při mši sv. měl generální vikář
hradecké diecéze Mons. Jan Paseka. Po mši svaté pak bylo setkání na farní zahradě
a pohoštění.
Na úterý 29. června připadla slavnost sv. Petra a Pavla. Ve farnosti jsme měli
zpovědní den. Jak se stalo již běžnou praxí, otec Martin byl v kostele od 8 do
18 h k dispozici ke slavení svátosti smíření. Při mši svaté pak byla udělována svátost
nemocných našim farníkům.
Následující den, ve středu 30. června, jsme zakončili další školní rok. Slavili jsme
Te Deum.
Červenec
Na začátku prázdnin jsme se stali místem dvou poutí. Hned první dny projížděla
přes naši farnost cyklopouť libocké farnosti. V naší farnosti využili na jednu noc
přístřeší. Následující týden přijeli na pouť do Českého Brodu a okolí lidé v rámci
výletu vlašimské charity.
My sami jsme plánovali vyrazit první prázdninové dny na pěší pouť, tentokrát
z Českého Brodu na Tetín. Mělo se jít s přespáním přes Hrusice a Štěchovice,
a to od neděle 4. července do úterý 6. července. Postupně ale zájemci z různých
důvodů odpadali, takže se v neděli rozhodlo, že se nikam nepůjde a místo toho
jsme vyrazili v neděli na kole na výlet po okolí.
V měsíci červenci bylo také pořízeno zbylé vybavení do galerie v kostele. Z důvodu
covidu se těžce shánělo. Znovu vše pořizovala firma Multitec. Ta pořídila velkou
televizi a k ní stojan – bude se moci využívat při výstavách k různým prezentacím.
Rovněž bylo pořízeno kuchyňské vybavení – hrnky, skleničky – k pořádání akcí. Tím
je galerie vybavena a hotová.
V druhé polovině července mohly děti pobývat v týdnu na faře.
Srpen
První týden v srpnu se v Kácovci
konal farní tábor. Účastnilo se ho 15
dětí. Ani letos dětem příliš nepřálo
počasí. Následující týden někteří
farníci vyrazili na společný pobyt na
chalupu v Novém Městě nad Metují.
I zde bylo možné přijet třeba jen na
část pobytu. Vystřídalo se zde na 35
lidí.
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V neděli 15. srpna jsme pak oslavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V naší
farnosti jsou dva kostely tomuto tajemství zasvěceny. Proto jsme slavili poutní
mši sv. v 8 h v Tismicích a v 15 h ve Lstiboři. Mše sv. v 9.30 v Českém Brodě byla
pochopitelně také.
Září
V měsíci září jsme vstoupili do nového školního a pastoračního roku. V úterý
1. září jsme po první vyučovací hodině vyrazili s dětmi na Sázavu. Zde jsem se
prošli po okolí a následně nás místní farář Radim Cigánek provedl po kostele. Po
prohlídce jsme si zahráli ještě pár her, a pak se auty vydali zpět do Českého Brodu,
abychom stihli mši sv. v 18 h. Jednalo se o Veni Sancte a při mši svaté byly dětem
také požehnány školní tašky.

V úterý 7. září proběhla od 17 h v galerii kostela vernisáž k výstavě o sv. Ludmile.
V září jsme si připomínali 1100 let od narození této české světice. O výstavu obecně
nebyl příliš velký zájem ve školách (nejspíš kvůli covidu). Výstava ale byla také
v čase posvícení a během daného víkendu výstavu navštívilo mnoho lidí. Pro daný
víkend byla v zadní místnosti galerie připravená rovněž výstava k historii kostela
a obřadu posvěcení kostela.
V druhém zářijovém týdnu začala také výuka náboženství dětí, PDO a společenství
mládeže.
V pátek 10. září jsme se již tradičně setkali u zříceniny kaple u Bříství. Zde bylo
možné přespat a účastnit se sobotní dopolední mše svaté. Mši svatou ve zřícenině
kaple jsme pak měli ještě v samotný den svátku, tedy v úterý 14. září.
Ve čtvrtek 16. září byl ve farnosti zpovědní den. Otec Martin byl v kostele
k dispozici ke slavení svátosti smíření po celý den, tedy od 8 do 18 h.
V pátek 17. září jsme začali ve farnosti slavit posvícení. V letošním roce
probíhaly oslavy novým způsobem. Posvícení začalo v pátek v 16.30 žehnáním
speciální edice vína (ke Gothardskému posvícení) a kotlíků gulášů (deset družstev
soutěžilo ve vaření gulášů v kotlíku). Mše sv. byla výjimečně již od 17 h. Večer
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jsme se spolu s městem podíleli
na večerních prohlídkách podzemí
a kostela. V kostele byla prohlídka cca
25minutová. Začalo se průvodem, kdy
„mniši“ (sboristé) zpívali Salve Regina
a v závěru průvodu přicházel biskup
(otec Martin). Následovalo povídání
o biskupu Janovi, zakladateli prvního
kostela a následně o obřadu svěcení.
Lidé si mohli přivonět k olejům,
i k vonnému balzámu. Na závěr průvod
odcházel za zpěvu Pater Noster.
V pátek byly tři prohlídky po cca 30
lidech.
V sobotu bylo možné navštívit kostel a galerii kostela. V okolí kostela probíhaly
různé aktivity. Farnost pořádala od 14 do 16 h (vždy po hodině) komentovanou
prohlídku kostela (prováděl biskup Jan, Arnošt z Pardubic, husité, měšťanka
a Lev kardinál Skrbenský). Během prohlídky jsme prošli historii kostela a také téma
posvícení. Večer byly spolu s městem znovu dvě prohlídky – podobný zájem jako
v pátek večer.
V neděli jsme oslavili posvícení mší sv. Hlavním celebrantem byl P. Prokop
Siostrzonek, OSB. Po mši sv. jsme se přesunuli k pohoštění do Oranžové zahrady.
V poledne jsme šli s dětmi na pouťové atrakce. Od 14 h pak byl v okolí kostela
posvícenský trojboj. Od 17 h byl slavnostní večer v kostele. Večerem provázeli
manželé Vomáčkovi. Hudebně jej doprovázel Smyčcový kvartet českých filharmoniků.
Během večera byly zahrány dvě scénky. O biskupu Janovi, jeho jmenování a získání
ostatků sv. Gotharda (zahráli farníci) a o zasedání zastupitelstva, které rozhodlo
o stavbě protipožárního oltáře Nejsvětější Trojice (zahráli radní). Během večera
bylo také vyhlášení vítězů posvícenského trojboje (kategorie děti, muži a ženy).
O tomto víkendu se konala také národní pouť na Tetíně. Z důvodu našeho
posvícení jsme nic společně neorganizovali. Na Tetín vyrazili jen někteří farníci.
Z důvodu této národní poutě se pak nekonala národní pouť ve Staré Boleslavi.
V sobotu 25. září byla pouť v Přistoupimi. I tam jsme se zapojili nejen mší svatou,
ale také komentovanou prohlídkou kostela.
Říjen
V sobotu 2. října byla další prvosobotní pouť v Tismicích. Tentokrát byla součástí
pouti také arcidiecézní misijní pouť. Dorazily tak děti z farnosti Vlašim nebo
Nymburk (z naší farnosti se neúčastnilo příliš dětí). Hlavním celebrantem byl R.D.
Jaroslav Krajl, farář v Nymburku. Sestra Pintířová připravila pro děti tři stanoviště
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s různými úkoly.
V polovině října začal synodální proces na úrovni farností. Uvidíme postupem
času, jaký bude o to ve farnosti zájem. Do synodálního procesu je možné se zapojit
vytvořením synodálních skupinek, které mohou diskutovat nad jednotlivými
tématy. Je to příležitost také k tomu, abychom se zamýšleli, jak spolu žijeme, jak
společně rozlišujeme Boží vůli.
V sobotu 23. října byl plánovaný víkend s dětmi – v rámci přípravy na první svaté
přijímání. Kromě tří dětí, které se začaly připravovat, znovu nebyl příliš zájem od
ostatních dětí. Proto jsme nikam nejeli a připravili program jen na sobotu, v okolí
Kounic. Při cestě děti plnily různé úkoly. Vše jsme zakončili společným opékáním
buřtů u Marhounových.
Listopad

V úterý 2. listopadu byl ve farnosti znovu zpovědní den. Rovněž se slavily tři
mše svaté – v 6.30, ve 12 h a v 18 h. Otec Martin byl ke slavení svátosti smíření
k dispozici v čase mezi mšemi. V dušičkovém oktávu byly pobožnosti na čtyřech
hřbitovech, kde o to byl projeven zájem. Přihlásili se pouze ve Lstiboři, v Kounicích,
v Poříčanech a v Rostoklatech. Na dušičkovou pobožnost v Českém Brodě dorazily
pouze dvě rodiny.
V sobotu 6. listopadu v rámci prvosobotní pouti dorazil novokněz pražské
arcidiecéze Václav Šustr. Ten dorazil také v neděli 7. listopadu a měl obě dvě mše
svaté ve farnosti. Po mších svatých uděloval novokněžské požehnání. V neděli
7. listopadu byla také mše sv. v 16 h ve Lstiboři. Hlavním celebrantem byl otec
biskup Karel Herbst. Ve Lstiboři jsme oslavili posvícení.
Následující neděli 14. listopadu jsme mší svatou ve 13 h oslavili pouť sv. Martina
v Rostoklatech. Obec zde po mši svaté připravila další program.
V sobotu 20. listopadu se konalo arcidiecézní setkání mládeže v Praze Kobylisích.
Z naší farnosti vyrazilo pět mladých (někteří další, kteří by jeli, byli v karanténě,
nebo izolaci).
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V neděli 21. listopadu jsme slavili slavnost Ježíše Krista Krále. Od této neděle
začaly být ve farnosti znovu tři nedělní mše svaté (aby se lidé kvůli koronaviru
rozprostřeli na více mší). Mše sv. v 8 h byla ve filiálním kostele a mše sv. v 9.30
a v 11 h ve farním kostele. Toto opatření bylo učiněno, aby někteří neměli strach
chodit do kostela – kvůli větší koncentraci lidí. Tuto neděli byl také před kostelem
prodej křesťanské literatury.
V neděli 28. listopadu jsme vstoupili do adventní doby. Při mších svatých byly
žehnány adventní věnce.
Prosinec
První sobotu v měsíci prosinci jsme prožili s R.D. Jaroslavem Konečným, farářem
z Vlašimi. Ten měl po mši svaté v kostele zhruba 45minutový koncert, během
kterého zahrál na spoustu hudebních nástrojů.
V neděli 6. prosince zavítal do naší farnosti Mikuláš. Přišel na závěr mší svatých
v 9.30 a v 11 h, krátce si s dětmi popovídal a předal jim balíčky.
V následujících dnech navštěvovaly jednotlivé školní skupiny adventní výstavu
v galerii kostela. Zájem je stále ovlivněn pandemickou situací, ale alespoň některé
skupiny dorazily. Rovněž byla galerie otevřena každou neděli odpoledne.
Ve středu 15. prosince večer začal po roce znovu putovat ve farnosti obrázek
znázorňující Hledání noclehu. Přijetím tohoto obrázku a společnou modlitbou
po celý den mohou jednotlivé rodiny prohlubovat duchovní očekávání Vánoc.
V letošním roce se přihlásilo pouze 8 domácností (na devět dní). Jeden den byl tedy
obrázek i na faře.
V pondělí 20. prosince byl ve farnosti další zpovědní den.
Ve středu 22. prosince bylo v Českém Brodě přivítáno Betlémské světlo. Tentokrát
jsme spolupracovali s místním spolkem Spirála (tradičně tuto akci dělal ve svých
prostorách) a pochopitelně se skauty. Původně jsme
připravovali bohatší program, ale z důvodu koronaviru
se akce konala komorním způsobem. Ale věříme, že
v dalších letech bude započatá spolupráce
pokračovat. Lidé si mohli přijít od 17 do 20 h
přijít ke kostelu vyzvednou Betlémské světlo (šli
k němu spirálou vytvořenou ze světel. Rovněž byl
po celou dobu otevřený kostel a galerie s adventní
výstavou. Při této příležitosti byl také instalován
venkovní betlém. Byl postaven přístřešek,
a byly instalovány postavy sv. Josefa a Panny Marie.
Rovněž byly připraveny jesličky, které ale ještě
zůstaly prázdné.
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Ve čtvrtek 24. prosince jsme slavili mši svatou v 16 h v kostele sv. Gotharda. Ve
vstupním průvodu skauti znovu přinášeli Betlémské světlo. Na závěr mše svaté jsme
se s dětmi přesunuli k venkovnímu betlému, kam jsme společně přinesli postavu
Ježíška a uložili ji do jesliček.
Po loňské odmlce se rovněž konalo v některých obcích společné zpívání koled.
Ve 20.30 byl připraven program v Rostoklatech. Obec se toho zhostila (je tam
o to zájem). Společně se pak zpívaly koledy. Od 21 h bylo společné zpívání koled
v Tismicích a ve 22 h v Kounicích.
O půlnoci pak byla obnovena tradice půlnočního troubení ze zvonice kostela –
přijeli k nám manželé Větvičkovi z Velimi. Ti pak také v kvartetu s dalšími trubači
doprovodili půlnoční mši svatou v kostele.
25. prosince byly mše svaté v 8 h a v 9.30 ve farním kostele. V 15 h se
z pandemických důvodů nekonal ani letos tradiční Živý Betlém. Ale sešli jsme se
u venkovního betlému. Zde mládežníci zahráli krátkou scénku a společně jsme
zazpívali koledy. Zájem byl velký, přišlo zhruba 100 lidí.
V následujících dnech jsme pokračovali ve slavení Vánočního oktávu. Při nedělních
mších svatých (v 8 h a v 9.30) manželé obnovovali své manželské sliby. V pondělí
27. prosince na svátek sv. Jana evangelisty bylo tradičně při mši svaté žehnáno
víno.
Tento rok jsme zakončili společnou mší svatou v pátek 31. prosince v 17 h
a následnou adorací. Ani letos jsme pak neslavili společně Silvestra v Oranžové
zahradě. Kdo ale chtěl, mohl přijít o půlnoci do kostela ke společné modlitbě a tak
zahájit nový rok.
V roce 2021 přijalo v naší farnosti svátost křtu 11 lidí. Kromě dospělých pokřtěných,
kteří přijali i první svaté přijímání a svátost biřmování, přijalo ve farnosti první svaté
přijímání jedno dítě. Svátost nemocných byla ve farnosti udělena 30krát a církevní
pohřeb byl slaven 21krát.
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PRO DĚTI
Máme tu leden a s ním i Tříkrálovou sbírku. Dříve, než se králové zastaví u vašich
dveří, můžete si vyluštit toto tématické sudoku. A protože i králové nesli dary, je
tato stránka zamýšlena jako dárek pro naplnění volných chvilek na začátku nového
roku.

(Tato pravidelná rubrika je sice věnována dětem, ale redakce by ji tentokrát
ráda věnovala také Míše Kašparové, které zrušili tuto kratochvíli v jednom z jejích
oblíbených periodik .)
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Maria Panna tichounce klepe,
zaslechneme to v našem hlasitém světě?
Byla to ona, kdo první to věděl,
že Slovo na zemi učiněno tělem.
Většina lidí s nezájmem spala,
jen hrstka pastýřů k Betlému spěla.
Pohleďme na nebe, kde hvězda září,
nechme se zavésti k děťátku Máří.
Učiňme v srdcích svých pro Ducha chrámy,
vždyť Kristus touží tak býti vždy s námi!
PETRA NAJBERTOVÁ

