
Drazí bratři a sestry, když tak přemýšlím o svém životě a životě společnosti, 
domnívám se, že jedním z našich velkých problémů je, že to, co přichází do našeho 
života, nevnímáme jako příležitost, ale jako další obtíž, jako chvíli, kdy se po nás 
zase něco chce.

Sám reflektuji, jak když přichází nějaké pozvání „shora“, jak se v první řadě  
v mé mysli zvedne vlna důvodů, proč by to nemohlo jít, proč je to špatné, apod…  
A doufám, že se snažím, když už se mi tato vlna bohužel zvedne, okamžitě zvednout 
jinou vlnu, vlnu vědomí toho, proč ano, jaká je to příležitost, apod…

Žasnu nad Boží trpělivostí a jeho shovívavostí. Žasnu nad tím, že i když na Boží 
pozvání se v naší reakci zvedne vlna nevole a cynismu, vlna toho, proč to nejde 
(mnohdy ani nikterak nevyjadřovaná, totiž postoj rezignace a nezájmu), tak že Bůh 
stále znovu a znovu nás zve a dává nám stále znovu příležitost k tomu něco prožít.

 Vstoupili jsme do adventní doby, času přípravy na příchod Ježíše. Možná v mysli 
většiny z nás naskočila právě myšlenka – už zase advent. Nebo v lepším případě, že 
oprášíme staré zvyky adventní doby a prožijeme to stejně jako každý rok. Bůh má 
trpělivost a dává nám znovu možnost tuto dobu prožít. A snad se najde někdo, kdo 
tuto dobu uchopí jinak…

Podobně to platí pro synodální proces, do kterého jsme před cca měsícem a půl 
vstoupili. Další příležitost, kterou nám Bůh dává. Další, kolik takových už bylo…

Bůh nám dává příležitost, je na nás, jak ji využijeme, jaký přístup k ní zaujmeme. 
Přál bych nám všem, abychom nabízený čas nepromarnili, abychom ho využili.

Přeji vám všem požehnaný nový liturgický rok, požehnaný advent, a také, pokud 
se budete aktivně účastnit, příjemné a přínosné synodální skupinky.

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 12/2021

prosinec
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Za oněch časů u nebeského baru...

pokračování na str. 8
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SYNODA

My jsme taky spolu!
Jistě jste už slyšeli o skupince dětí, které se  

v naší farnosti připravují na první svaté přijímání,  
v jednom případě v kombinaci i se křtem. Děti 
nám byly při nedělní mši svaté představeny den 
poté, co jsme společně podnikli „připravující 
výpravu“ do Kounic. 

Během cesty naučnou stezkou „Kounická 
cesta“ plnily pár úkolů, které byly zaměřeny na 
spolupráci, důvěru, pomoc, všímavost. Začátek 
byl náročný, plný emocí. Věci nešly tak, jak si je 
děti představovaly. Hledaly v sobě trpělivost, 
vytrvalost. Z pohledu zadavatele a následně 
pozorovatele to bylo více než zajímavé. Například 
synchronizace chůze sedmi dětí, které mají 
svázané nohy jeden k druhému, domlouvání se, 
obviňování i odhodlání jim určitě dalo zabrat. 
Cílem nebylo je utrápit, ale utvrdit v tom, že jsou 
tým a že jeden člen pro druhého je důležitý, že je 
výhodné držet spolu. 

Společně všechny úkoly zvládly. Měly čas na povídání a sdílení, poslouchání 
úryvků z Bible, které byly rovněž zaměřeny na důležitost každého jedince ve 
společnosti, v církvi. 

Den jsme zakončili společným opékáním buřtů. A dvě velké čokolády „padly 
za vlast“ ještě mnohem větší rychlostí. A jaký je konec? Zdaleka to nekončí, jsme 
na začátku. Během společné modlitby jsme poděkovali i prosili za vše, co se nás 
během dne dotklo a budeme vděčni i za vaše přímluvné modlitby. 

A jak den prožily samotné děti? 
Zkuste se jich zeptat.



SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
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Na mnohých místech v naší zemi byla v polovině listopadu tradičně sháňka 
po svatém Martinovi. Dokonce některým z nás přišla i rádoby vtipná zpráva na 
WhatsApp, že prý svatý Martin letos nepřijede, protože není očkovaný. Takové 
starosti ale my v Rostoklatech nemíváme. Svatému Martinovi je totiž zasvěcený 
náš kostel a to by bylo, aby nedorazil na svoji vlastní akci.

Svatomartinskou slavnost, která se již zabydlela v našich kalendářích, zahájil náš 
pan farář otec Martin mší svatou. Zvonění na zvon potom slavnostně uvodilo výklad 
spisovatele Jana Psoty. Krátce byla představena nově zrestaurovaná kazatelna  
a návštěvníci si mohli prohlédnout i ornáty, které nosil farář z Tuklat při bohoslužbách 
v rostoklatské farnosti. Výklad byl proložen koncertem ženského komorního sboru 
Collegium Cantantium. Po koncertu Jan Psota představil i pannu Marii Klatovskou, 
která se po letech vrátila zpět na své místo. Děti se mohly zabavit při plnění 
tematických úkolů a pro všechny bylo připravené výborné pohoštění, které přišlo  
k chuti, zahnalo hlad, i zahřálo. Z kostela nás vyhnal až příjezd svatého Martina, 
který s sebou nepřivezl sněhové vločky, ale alespoň zkontroloval, jestli jsme 

dodrželi slib z minulého roku,  
a sice vydat knihu o kostele sv. Martina. 
Kniha již světlo světa spatřila, takže 
jsme se mohli beze studu s Martinem  
i trochu zapovídat, odvážlivci si 
pohladili koně, nebo se s ním vyfotili. 

Jsme rádi, že se organizace ujalo 
tolik dobrovolníků, kteří nám pomohli 
například s občerstvením, úklidem  
a programem pro děti. Poděkování 
dále patří obci Tuklaty za zapůjčení 
ornátů, které jsme si měli možnost 



prohlédnout a Janu Psotovi za příjemný výklad a dávku trpělivosti při odpovídání na 
všetečné otázky. Děkujeme také všem, kteří jste se přišli podívat a poveselit s námi 
u této příležitosti. Jsme rádi, že dorazili obyvatelé nejen Rostoklat, Nové Vsi II, ale  
i Břežan II. A vy, kdo jste nepřišli, nebuďte příští rok těmi, kdo budou svatého Martina 
jen vyhlížet z okna, ale přijďte s ním prohodit pár slov přímo na jeho párty!

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Kostelničky v akci

Když se naše maminka stala kostelnicí kostela svatého Martina v naší obci, těšila 
jsem se na to, že jí budeme pomáhat. Maminka s tím počítala a dokonce nám říkala 
„moje malé kostelničky“. Jenže žádná práce tam nebyla vhodná pro děti. Těšila 
jsem se na to, že budeme se ségrou kostel aspoň uklízet, ale pan starosta řekl, že 
by ho měla uklízet odborná firma. 

Před letošní Svatomartinskou slavností, kterou jsme u nás v Rostoklatech 
nedávno začali pořádat, bylo potřeba uklidit a pan starosta se konečně obrátil 
na nás. Měly jsme z toho velikou radost a hned jsme se na práci vrhly. Já jsem 
dostala za úkol zametat prach, který pan starosta smetal na zem z vysokých 
oken, kam nikdo z nás nedosáhnul. Pan starosta je fakt vysoký, ale i tak si 
musel vyrobit velikánskou tyč s koštětem na konci. Laura dostala vysavač 
a měla s ním vysát všechny lavice. Maminka druhým vysavačem bojovala 
s pavučinami a dokonce i jejich živými majiteli. Myslela jsem si, že pavouci  
v zimě spí, ale asi zase taková zima ještě nebyla. Kdybyste si lámali hlavu s tím, 
odkud se berou pavouci, tak věřte tomu, že určitě z našeho rostoklatského kostela. 
Tolik pavouků jsem v životě neviděla.

Laura pak ještě dostala za úkol utřít 
prach na kazatelně a já jsem jí měla 
donést modrý hadřík. Byla jsem ale už 
unavená a líná jít po schodech nahoru a 
zpátky, tak jsem se rozhodla, že jí pošlu 
hadřík leteckou poštou a zkuste hádat, 
jak to dopadlo. Letěl skvěle, ale dopadl 
špatně – místo Lauře do náručí si vyletěl 
až úplně nahoru na ozdobenou střechu 
kazatelny. Ta je úplně nová a krásně 
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opravená, takže si dovedete představit, jak maminka šílela. Navíc jsme se k tomu 
hadru nemohly dostat. V tu chvíli jsme nevěděly, jestli se máme radovat, že to pan 
starosta neviděl, protože už odešel, nebo jestli se máme v duchu modlit, aby se 
vrátil a pomohl nám ho sundat. Zachránila nás maminka, která vylezla na ochoz 
a dlouhým smetákem ho postupně vyšťouchala až na kraj, odkud spadnul dolů. 
Uuuuf. 

Svatomartinskou slavnost jsem si užila, jenom při mši svaté jsem se v duchu 
usmívala, jak by to asi vypadalo, kdybychom ten hadr nedokázaly sundat a všichni 
lidi by se na něj dívali. 

Měla jsem radost, že jsem konečně mohla mít nějaký úkol a zapojit se do prací  
v naší farnosti, ale tahle radost nebyla mojí jedinou odměnou. Pan starosta za námi 
přišel a dal mně a Lauře velkou čokoládu s poděkováním za pomoc s úklidem. Rády 
určitě budeme uklízet i nadále, abyste neměli zaprášená kolena, až do svatého 
Martina přijedete na mši první středu v měsíci, ale čokoládu už dostávat nemusíme. 
Mám raději bonbóny.

EMA MARIA NOVÁKOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Když jsem byla mladší, moc jsem se těšila na nové číslo časopisu Ohníček, 
respektive na komiksové příběhy detektiva Štiky. Po čase jsem se dostávala  
i k časopisu Čtyřlístek, kde však byl jenom jeden příběh těchto známých zvířecích 
přátel. Měla jsem to rychle přečtené a mohla se trápit tím, jak je to krátké nebo 
se těšit na další příběh. V knihovně jsem si je mohla půjčit, ale zájem byl o ně v té 
době vážně veliký, tak jsem spíše považovala za zázrak, když tam na mě v poličce 
„čekal“. Tím bych mohla svoje komiksové období zakončit, protože v nich bylo málo 
textu a moc obrázků? Těžko říct, nicméně dnešní pozvánka je takovým soukromým 
comebackem komiksů. 
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Asi to začalo při hledání zdrojů na výuku dějepisu 
s dětmi. Čerpala jsem z Obrázků z českých dějin 
a pověstí (Jiří Černý, Pavel Zátka, Zdeněk Adla, 
Jiří Kalousek), které jsou připraveny v podobě 
komiksu. Pokračovala jsem s Obrázky z moderních 
československých dějin. Před nedávnem jsem 
si přečetla komiksové zpracování básní Petra 
Bezruče s názvem Maryčka Magdonova, o kterých 
jsem se učila pouze ze zápisků v sešitě literatury  
a kterou jsem nikdy fyzicky neotevřela, až teď…

Zpět k dětem. Před výročím událostí 17. listopadu 
jsme si otevřeli „Sametovou revoluci“ s podtitulem 
Pád železné opony v komiksu od Zdeňka Ležáka. 
Pro mne výhodou posledního zmiňovaného titulu 
byla skutečnost, že je zde kromě komiksového 
příběhu ještě i dostatek textového materiálu, 
který vás seznámí s politickými souvislostmi počínaje začátkem 2. světové války 
(autor toho má na svém kontě ještě mnohem více). 

Zkrátka, komiksy se mi vrátily do života, a tak je vítám s otevřenou náručí. Čtu je, 
protože mají málo textu a hodně obrázků?  

P.S.: Na svých toulkách republikou 
jsem v Olomouci narazila na krááááásné 
knihkupectví s velice příjemnou paní 
prodavačkou, ze které se vyloupla nejen 
majitelka, ale hlavně spisovatelka paní 
Tereza Pařízková. O jejích knihách příště, 
ale pokud byste hledali knižní typy na 
dárek pro své ratolesti nebo menší či 
větší kamarády, koukněte sem 
- https://www.zlatavelryba.cz/

PETRA MARHOUNOVÁ
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ADVENTNÍ KOMIX II

pokračování na str. 15
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Sv. Jan Kęntský
23. prosince oslavíme nezávaznou památku 

sv. Jana Kęntského.
Pocházel z Kęty poblíž Krakova, kde 

vystudoval univerzitu, na níž se později stal 
profesorem teologie a filozofie. Působil též 
jako kanovník a po kratší dobu byl i správcem 
farnosti. Jeho život byl naplněn láskyplnou 
péčí zejména o chudé studenty. Znal hodnotu 
a význam pěšího putování, které konal do 
Jeruzaléma a pak čtyřikrát i ke hrobům 
apoštolů do Říma. 

Narodil se 23. 6. 1390 v osadě Malec  
5 km od Kęty, která leží asi 70 km jihozápadně 
od Krakova v Polsku. Otec Stanisław Cantius 
a matka Anna učili svého nadaného syna 
především zbožnosti. Jan Cantius, nazývaný 
po rodném městu Kęntský, studoval asi od 
20 nebo 23 let s vynikajícím prospěchem na 
Jagellonské univerzitě v Krakově. Ve 27 letech 
se stal docentem filozofie. Po dalších studiích, 
zejména teologie, přijal kněžské svěcení. Údajně mu bylo 34 let, což znamená rok 
1424. Církevní představení jej ale již roku 1421 jmenovali rektorem klášterní školy 
v Miechówu. Zde působil do roku 1429, kdy byl povolán jako profesor na univerzitu 
do Krakova, kde dříve studoval. Předtím byl také kanovníkem krakovské kapituly  
sv. Floriána. Svou práci vždycky začínal slovy „in nomine Domini“ a končil ji „in 
laudem Dei“. Během let napsal také komentáře k evangeliu sv. Matouše, k Sentencím 
Petra Lombardského a k Sumě Tomáše Akvinského.

Jan Kęntský se vyznačoval velkou skromností a asketičností. S obojím souvisela 
velká láska vůči Bohu a bližním. Ve své pokoře před Bohem si silně uvědomoval 
každou svou sebemenší nedokonalost, proto rád jako kajícník putoval na svatá 
místa pěšky, nehledě na vzdálenost. S požehnáním krakovského biskupa se vydal 
do Svaté země. Nedal na různá varování ani přemlouvání svých společníků, aby 
použil koně. V zápalu lásky prý v Palestině hovořil i k Mohamedánům a vrátil se 
ve zdraví, jen vysílený z cesty, zato s velkou útěchou v srdci. Poté ještě čtyřikrát 
putoval ke hrobům apoštolů do Říma. Na cestách konal skutky lásky a tak vyučoval 
prakticky. 

Při jedné z cest do Říma byl přepaden loupežníky, kterým na dotaz, zda nemá 
více peněz řekl, že ne. Když ho pustili, vzpomněl si na zašité zlaťáky v šatě a vrátil 
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se k nim s vysvětlením, že je nechtěl klamat, ale že na mince zapomněl. Tím je, dá 
se říci, šokoval a toto setkání se světcem je obrátilo. Úžas nad takovou upřímností 
je přiměl zamyslet se nad dosavadním životem, až dospěli ke kajícímu vyznání, 
k němuž je Jan vyzval s příslibem nebeské útěchy. Po udělení rozhřešení prý Jan 
přijal jejich pohostinství a utvrzoval je v dobrém. U tohoto příběhu bývá někdy 
připomínán příklad Ježíše, který nezatracoval, ale jak řekl „přišel hledat a zachránit, 
co zahynulo.“ (Lk 19,10)

Jan Kęntský byl velmi milosrdný a dobrotivý ke všem, zvláště k chudým, jimž 
dával ze svého více než mohl. Nejednou prý bosému žebrákovi dal svou obuv a pak 
si spustil plášť tak, aby nebylo vidět, že jde bosý. Jednou v zimě údajně uviděl na 
ulici ve sněhu polonahého chudáka, kterého zabalil do svého doktorského pláště 
a pokračoval sloužit mši, kterou za něj obětoval. Hned po bohoslužbě přispěchal  
s pomocníky do míst, kde dotyčného zanechal. Ten ale již nikdy nebyl nalezen. Zato 
onen doktorský plášť našel Jan pověšený ve svém zamčeném obydlí. Následně se 
roznesla legenda, že oním chudákem byl sám Ježíš.

 Za velkého hladu, kdy už nebylo kde brát, mu ve snu neznámý hlas řekl, že ráno 
má od prvního, koho potká, vyžádat dar na osvětlení obrazu Bohorodičky a pak 
prosit zbožné ženy o zrnko hrachu, hrudku soli i špetku kaše... a vše obětovat Panně 
Marii, která nepatrné almužny svým požehnáním rozmnoží. Jako prvního Jan ráno 
potkal kupce, který chtěl projevit vděčnost za obdrženou milost a přidal navíc  
i něco pro studenty. Také na skromnou žádost u žen dostal mnohem více a od těch 
dnů neměl pro chudé nedostatek.

Jednou vypukl v Krakově požár a Jan řekl lidem: „Kde je člověk bezmocný, tam 
pomůže Bůh.“ Pak poklekl k vroucí modlitbě. Při ní se mu údajně zjevil muž, podle 
přesvědčení Jana šlo o sv. Stanislava, který mu řekl, aby byl klidný, že na jeho 
modlitbu oheň uhasne. A to se také stalo. Následně Jan napomínal lidi k pokání, 
aby od sebe odvraceli Boží tresty. Ty mohou přijít i jen tak, že Bůh nezasáhne proti 
tomu, co škodlivého způsobí lidé. Po příkladu jistého světce Jan psal na různá 
místa – na dveře, stůl, sedadla i do knih - verše, kterými všude připomínal, že není 
dovoleno škodit dobré pověsti bližních.

Po nějakou dobu byl Jan také farářem v hornické Olkuši nad Krakovem, ale vnímal 
to prý jako zátěž a zakrátko byl povolán zpět za univerzitní katedru v Krakově, kam 
se velmi rád vracel. Dvakrát byl zvolen děkanem filozofické fakulty.

Když naposled rozdal vše, co měl a přijal poslední svátosti, zemřel ve věku 83 
let. Pohřben byl v kostele sv. Anny v Krakově. Blahořečený byl roku 1690 papežem 
Alexandrem VIII. a roku 1767 od papeže Klementa XIII. prohlášen za svatého.

Patron: Polska, Litvy, seminaristů
Atributy: kněz nebo profesor v taláru, 
kříž, monstrance, zjevení Panny Marie

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Povolání v evangeliích
V minulém čísle jsme se věnovali třem událostem počátku Ježíšova veřejného 

působení – křest, pokušení na poušti a povolání prvních učedníků. Když jsme 
zmiňovali povolání prvních učedníků, zaměřovali jsme se na povolání v prvních 
kapitolách, a na to hlavní akcenty jednotlivých evangelistů. V evangeliích ale 
nalezneme mnohé další úryvky, které představují povolání dalších osob, ale třeba 
i vyvolení Dvanácti či jejich poslání. A to jsou události, na které se v dnešním čísle 
zaměříme a jejichž prostřednictvím si představíme hlavní aspekty povolání. Nejde 
nám tedy primárně o výklad těchto úryvků, ale o vyzdvižení projevů, které souvisí  
s povoláním (a které je možné vztahovat i k textům, kterým jsme se věnovali 
minule). Mohli bychom najít mnoho takových příběhů, ale my se dnes budeme 
věnovat pouze následujícím textům: vyvolení Dvanácti, povolání bohatého/
mladého člověka, a vyslání učedníků.

Povolání bohatého/mladého člověka 
Zpráva o bohatém, nebo také mladém člověku, nám vyprávějí všichni synoptičtí 

evangelisté (Mt 19,16-22; Mk 10,17-22; Lk 18,18-23). Toto povolání zaměřuje 
pozornost na přirozenou touhu člověka po životě věčném. Povolání je tak 
představeno ne jako zvolení si životního stylu, ale jako odpověď na přirozenou  
a základní touhu člověka – po životě věčném. 

To, co bylo představeno ve starozákonní době, bylo zachovávání Desatera (předání 
Desatera v kontextu putování do Zaslíbené země). Člověk ale po staletích poznává, 
že to stále nestačí. Ježíšem představovaná novost spočívá v tom, že člověk nežije 
jen podle ustanovení (to se nepopírá), ale že následuje Ježíše. 

Toto následování ale předchází ještě určité projevy – jdi, prodej, rozdej, pak 
přijď a následuj mě. Tři úkony předcházejí následování, ale zároveň mají svůj 
smysl a svůj cíl v uschopnění člověka následovat. Následovat Ježíše není možné 
bez toho, aby člověk byl schopen prodat, rozdat (to, co bylo u Marka a Matouše 
na začátku evangelia vyjádřeno tím, že ihned opustili…). Vyžaduje schopnost 
člověka odstraňovat ze svého života vše, co mu brání v následování Ježíše (zde 
můžeme připomenout třeba i úryvek: „svádí-li tě tvá ruka, usekni ji…“). Bez tohoto 
opouštění, odstraňování není možné o skutečném následování uvažovat.

Zároveň ale také platí, že ono rozdání a prodání nemá smysl, pokud nesměřuje  
k následování Ježíše. Je k ničemu odstraňovat ze svého života určité projevy, pokud 
nevedou k tomu, že následuji Ježíše. Tak třeba i různé snahy člověka o odstranění 
některých zlozvyků ze svého života jsou sice obdivuhodné, ale pokud nevedou 
k následování Ježíše (tedy k tomu, že také směřují můj život jiným směrem), tak 
nejsou k věčnému životu.

Bohatý mladík odešel smutný. Ježíšova slova se mu zdají příliš drsná, těžká, 
neuskutečnitelná. Život s Kristem mu nepřipadá dostatečně fascinující, dostatečně 
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dobrý. Jaký opak oproti učedníkům, kteří ihned opustili a šli za Ježíšem. A jak 
je zarážející, že zatímco na začátku evangelia učedníci ihned opustili pro Ježíše, 
kterého ještě příliš neznali, tento mladík již spíše v závěru celého evangelia nemá 
dosti síly ihned opustit a následovat Ježíše. 

Vyvolení Dvanácti
Povolání prvních učedníků a vyvolení Dvanácti (kterým v češtině většinou říkáme 

apoštolové) jsou dvě odlišné události. S tím je třeba počítat. Ale přesto můžeme  
i tuto zprávu číst z perspektivy povolání a představit další charakteristické rysy. 

O vyvolení Dvanácti můžeme číst v Markově evangeliu (Mk 3,13-16) a v Lukášově 
evangeliu (Lk 6,12-16). Pro toto vyvolení jsou typické především dvě věci. Že  
k vyvolení dochází v kontextu Ježíšovy modlitby, a také to, koho Ježíš vlastně 
vybírá.

Ježíš se modlí, pak k sobě volá své učedníky a z nich vybírá Dvanáct. Povolání 
není jen nějakým rozhodnutím, nějakým přáním, není projevem Božího rozmaru, 
ale vychází z niterného a intenzivního vztahu v Trojici. Mohli bychom říci, že každé 
povolání je vymodlené, a to nejen člověkem, ale především samotným Bohem.
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Druhou věcí je představení toho, koho Ježíš vybírá. Pokud se posuneme do Skutků 
apoštolů a zaměříme se na doplnění sboru Dvanácti, tak jednou z podmínek je, že 
nový Apoštol musel s nimi chodit od počátku Ježíšovy činnosti. Musel s nimi být 
ve chvíli, kdy Ježíš vybíral z učedníků Dvanáct, tedy jinými slovy, v danou chvíli ho 
Ježíš nevybral! I to ukazuje, že Ježíš nevolí ty nejlepší (podle lidského hodnocení). 
Ostatně celá skupina Dvanácti je dosti nesourodým společenstvím. Až bychom 
mohli říci, že naopak představuje jedno z nejhůře poskládaných společenství. Na 
jedné straně jsou mezi Dvanácti horlivci (Šimon Horlivec, pravděpodobně i třeba 
Jidáš) a na druhé straně jsou tam také kolaboranti (např. Matouš). Pokud bychom to 
chtěli přirovnat k dnešní době, je to skupina, ve které jsou vedle sebe Žid a nacista, 
Rom a skinhead… Ježíš nevybírá nejideálnější a nejsourodější skupinu, ale vybírá 
velmi pozoruhodným a tajemným způsobem. Povolání není něčím, co si člověk 
zaslouží, co je odpovědí na jeho schopnosti, ale je tajemným Božím úkonem.

V Markově podání pak nacházíme ještě jednu velmi důležitou informaci. Je zde 
vyjádřeno, proč Ježíš učedníky povolává – aby byli s ním, protože je chtěl posílat 
kázat, a to s mocí vyhánět zlé duchy. V první řadě je povolal k tomu, aby byli s ním 
(ostatní je až následek a budeme se tomu věnovat později). Hlavním aspektem 
každého povolání je povolání k tomu, aby učedník byl s ním.  Následování není 
jen nějaké kráčení po cestě s Ježíšem, ale je sdílení jeho života – to, co bylo u Jana 
vyjádřeno otázkou, Mistře, kde bydlíš, a Ježíšovým pozváním, pojďte a uvidíte.

Vyslání učedníků
Poslední událostí, které se chceme dnes věnovat, je vyslání učedníků. Již jsme 

zmínili, že učedník je povolán k tomu, aby byl s ním, aby následoval, ale je třeba 
také ještě doplnit, že je povolán proto, aby byl poslán.

V evangeliích nacházíme několik zpráv o vyslání učedníků. Ježíš vysílá své učedníky 
již v době před Velikonocemi. Pro toto vyslání je především charakteristické, že 
učedníci jsou vysláni především tam, kam by chtěl přijít sám Ježíš. Rovněž Ježíš toto 
vyslání doprovází také vyjádřením toho, jak se učedník má chovat – co si má vzít, co 
ne, co má říci, jak se má v různých situacích zachovat.

V závěrech evangelií ale nacházíme také vyslání vzkříšeným Ježíšem, který učedníky 
tentokrát vysílá „v krátkosti“ a do celého světa. Krásné vyjádření nacházíme třeba 
u evangelisty Matouše, kde jsou vyjádřeny čtyři projevy misie – jděte, křtěte, učte  
a získávejte za učedníky. Přičemž první tři způsoby misie ústí do čtvrtého – získávat 
za učedníky. Tedy proto učedníci mají jít, proto mají křtít, proto mají učit, aby 
získávali za učedníky, tedy za ty, kdo budou s ním a kdo budou následovat.

Drazí farníci, dnes jsme si nepředstavili primárně, jak který evangelista pracuje 
s tematikou povolání (to jsme činili v minulém čísle), ale více jsme se zaměřili 
na základní aspekty povolání. Vysvítá nám z toho, že na jedné straně povolání 
je odlišné (v životě každého jedinečné), ale přesto se jedná o povolání stejné –  
k bytí s, k následování a k misii.
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ČLOVĚK NEBUDE ŽIV JEN CHLEBEM
Nastalo jedno z nejkrásnějších období roku. Nevím, co se vybaví vám, ale mně při 

vyslovení slova „advent“ automaticky vyvstane na mysl den tak krátký, že než se stačím 
rozkoukat, už je tu tma. Brzké vstávání na roráty a pozdní snídaně… Pak také půst – 
vědomý hlad (po kávě nebo po Bohu?) a s ním spojené předsevzetí. 

Prožívám radost, že se v tomto čase stávám „opravdovou“ Ježíškovou pomocnicí… 
Při vybírání dárků myslím na to, že dárek není jen symbol, ale je to vlastně způsob 
modlitby… tolik potřebný skutek lásky. Těším se, že výsledek „těchto modliteb“ bude 
brzo viditelný… 

Advent. Čas naděje a radostného očekávání příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 
Takový „malý advent“ přeci prožíváme každou mši svatou. V každé mši svaté k nám Pán 
přichází. Úplně. Zcela. Dokonale. Totiž v eucharistii. 

Jen je tu ale podstatný rozdíl. Když přijímáme obyčejný chléb, přeměňuje (vstřebává) 
se v nás, v naše tělo. U Eucharistie to je přesně obráceně. Eucharistie má moc 
přeměňovat každého z nás. Při přijímání eucharistického Krista se stáváme Jemu 
podobným… stáváme se eucharistickými…

V nadsázce mohu říct, že v tento okamžik prožíváme to, co Panna Maria při zvěstování… 
sestupuje k nám Bůh a jsme s ním niterně spojeni… Prožijme tedy tuto chvíli, tento 
kratičký čas adventu opravdově, vnitřně, v usebranosti, v intimním rozhovoru s Ním.

Přeji a vyprošuji nám, aby se Kristus o letošních Vánocích nenarodil jen v Betlémě, ale 
především v našich srdcích, v nás samých… Amen.

K adventu také neodmyslitelně patří vůně cukroví. Proto vám v dnešním vydání 
časopisu přinášíme recept na arménské cukroví od Lenky Kubíčkové, které se jmenuje

Štirlic
Ingredience:  
4 vejce
20 dkg másla
2 sklenky /200 ml/ hladké mouky
sklenka pískového cukru 
prášek do pečiva

Postup: 
Žloutky v míse smícháme s cukrem, zašleháme změklé máslo, vmícháme mouku  

a prášek do pečiva.
Těsto pak lehce rukama zpracujeme a dáme nejméně na tři hodiny zabalené ve fólii 

chladit do ledničky.
Potom 2/3 těsta rozválíme na plech, potřeme pikantní marmeládou a hustě posypeme 

sekanými vlašskými ořechy. 
Bílky ušleháme s 1/2 sklenky cukru v pevný sníh a naneseme na ořechy. Nakonec 

na hrubém struhadle nastrouháme zbylou 1/3 těsta (musí být dostatečně ztuhlé)  
a pečeme při 180° C do růžova. Vychladlé krájíme na malé čtverečky.

JANA STRNADOVÁ



ADVENTNÍ KOMIX III

15 FČAS 12/2021

FČAS - Farní časopis a společník • vydává Římskokatolická farnost Český Brod • Husovo náměstí 78, 
282 01 Český Brod • Redakce: M. Sklenář, K. A. Nováková, P. Červená. Grafika: L. Konopíková
• tel.: +420 604 935 797  • email: farnicas@gmail.com • č. ú. 4040404040/2700 • foto: K. A. 
Nováková, P. Marhounová, J. Mokušín a wikimedia,  • vychází v Českém Brodě 5. prosince 2021 • 
náklad 40 výtisků • dop. cena/náklady na tisk  10 Kč • NEPRODEJNÉ •

Krásný advent  
a sny vám všem



Milí kamarádi, 
první adventní neděli máme za sebou, ale před sebou, pod sebou a vedle sebe 

máte čtyři statné anděly. Tentokrát je úkol úplně jednoduchý. Celou andělskou stránku 
podlepte tvrdým papírem. Každou adventní neděli si vyberte jednoho anděla, můžete 
mu dát jméno, vystřihněte si ho a dle vaší fantazie vybarvěte.

A ještě jeden úkol. Napište každému andílkovi na košili „souřadnice“ evangelia, které 
se v danou neděli četlo.

Na hotového anděla ze zadní strany přilepte špejli a zapíchněte do adventního věnce 
nebo do květináče, ať vám neuletí.

Přeji hezké tvoření a požehnaný adventní čas.
MAGDALENA
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