
Drazí bratři a sestry,
nedávno jsem si pustil rozhovor Jiřího Stracha s otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem. 

Velkou část rozhovoru se bavili pochopitelně o současné koronavirové době. Jedna z otázek, 
kterou položil pan Strach, byla, zda by církev neměla mluvit více o naději – přicházet do 
současného světa s poselstvím naděje.

Jistě dáme panu Strachovi za pravdu. Ale já si hned na to kladu otázku, co je to ona naděje, 
kterou bychom měli hlásat? Je to vyjadřování toho, že to zvládneme? Nebo je třeba dodávat 
více optimismu? Nebo naděje spočívá v tom, že budeme ostatní v tíživé situaci těšit, chlácholit  
a vybízet, aby to přečkali? Víme, že ve společnosti se tak častokrát mluví o světle na konci tunelu 
a záhy doprovází takové poselství naděje – ještě x dní (týdnů) vydržte. Chceme slyšet takové 
poselství naděje?

Slavíme Velikonoce. Nejen čas připomínky Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, ale také čas, kdy 
my sami na tomto tajemství, skrze křest, máme účast. Domnívám se, že Velikonoční poselství je 
nejvýstižnějším poselstvím naděje.

Není to naděje, že smrtí vše nekončí. Není to naděje na nějaký čas potom. My křesťané 
nevěříme na nějaký čas potom. Tedy ve smyslu, teď žijeme na zemi, a pak přejdeme do jiného 
času – do věčnosti. My křesťané žijeme již zde na zemi účast na oné věčnosti. Naše naděje není 
světýlkem na konci (stále prodlužujícího se) tunelu. Naše naděje se naplňuje tady a dnes.

Naše naděje vyvěrá z hrobu. O letošních Velikonocích jsme mohli prožít velikonoční vigilii na 
farní zahradě. A zdůraznit tam tuto symboliku tím, že velikonoční oheň, ono „světlo na konci 
tunelu“, je světlo vycházející z hrobu, světlem dnešního dne.

Adrianne von Speyr (švýcarská mystička 20. stol.) napsala: „křesťanský život znamená začínat“. 
Být křesťanem znamená pořád se snažit, hledat a klepat. Být člověkem obrácení, člověkem 
dnešní snahy a úsilí. V tomto vidím skutečnou naději. I člověk, který „zemřel“, i člověk hříšný, 
který znovu selhal ve svém předsevzetí, je člověkem, který může povstat, může se snažit, může 
hledat a klepat. Každý může!

Naše naděje je v tom, že můžeme měnit dnešek, že dnes se můžeme měnit my sami. Ať 
selžeme, vždy je možné povstat, „vyjít z hrobu“. Naše naděje spočívá v tom, že můžeme povstat 
z hříchu, ze selhání (třeba i opakovaných, dlouhodobých)… Ano, je to možné! Ne někdy pak, ale 
nyní.

Ano, souhlasím, že máme mluvit více o naději. Jsem ale přesvědčen, že ona křesťanská naděje 
není opiem, chlácholením zbídačeného člověka – bude lépe. Naše naděje vychází z Kristova 
hrobu, pramení z možnosti právě dnes povstat, právě dnes, právě teď znovu začít. Život prožívaný 
v radosti a velikonočním pokoji, který naplňuje život člověka, není něčím vzdáleným, něčím, co 
očekáváme, ale už nyní se může rozlít v našich životech.

Drazí bratři a sestry, přeji nám všem, abychom byli lidmi křesťanské naděje. Abychom nebyli 
těmi, kteří hledí k budoucnosti a hledají světlo na konci tunelu, ale abychom byli těmi, kteří toto 
světlo objevili v Kristově prázdném hrobu, z něhož vyvěrá velikonoční světlo.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Farní časopis a společník 5/2021
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SOUTĚŽ
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Ejhle, soutěž se nám přestěhovala ze zadních 
stránek na přední. Asi ještě netuší, že první budou 
poslední a poslední první. Možná byla sem dopředu 
pozvána nebo již prostě jinde nebylo místo.

Nebo ji sem přinesl nějaký čáp. Možná zrovna 
ten, který se skrýval na fotografiích k uhádnutí  
v minulém čísle. Občanským jménem Jan Žák, muž 
jednoslabičného jména, příjmení i přezdívky.

Možná nám soutěž na první stránky přivál májový 
větřík. Tomu by alespoň odpovídaly rozházené 
fotografie dole, ze kterých máš, milý hadači, 
uhádnout dalšího farníka. Tedy farnici. 

Možná budeš reptat, že jsi nyní oproti minulým 
„uspořádaným“ soutěžím v nevýhodě. Věz tedy, 
že ti zůstalo odhaleno všechno to a právě to, co 
potřebuješ vidět k uhodnutí. 

Šťastné oko ti přeje redakce časopisu FČAS, která je už celá natěšená na tvé tipy 
na adrese farnicas@gmail.com



OHLÉDNUTÍ SE ZA ...

 ...měsícem dubnem
Na začátku dubna jsme mohli společně prožít velikonoční triduum a následně 

celý oktáv, osm dní trvající den oslavy Kristova vzkříšení. Opakovaně mě napadala 
Ježíšova slova – toužebně jsem si přál s vámi jíst velikonočního beránka. Měl jsem 
velkou radost, že po loňském roce, „samoty“ farní zahrady jsem mohl nejdůležitější 
svátky v letošním roce prožít ve vašem společenství.

Byly to nezapomenutelné svátky, které jsme prožili na farní zahradě. Chci mockrát 
poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě prostor, slavení, kteří se zapojili do 
služeb při liturgii, kteří přicházeli, aby společně meditovali Kristovo utrpení a slavili 
jeho vzkříšení. Děkuji všem, kteří mi v těchto dnech svědčili svým prožitím těchto 
dní. Děkuji všem, kdo přicházeli do Getsemanské zahrady, ke kříži, či k Božímu 
hrobu, aby zde setrvávali v modlitbě. Byl jsem rád, že jsem mohl některé farníky 
takto i vidět – pro mě osobně je to povzbuzení ve víře!

Letošní obřady na farní zahradě nám daly mnoho příležitostí slavit liturgie „jinak“. 
Mohli jsme více využít prostor – zdůraznit oddělení stolu slova a stolu eucharistie. 
Mohli jsme vyjádřit význam bohoslužby slova velikonoční vigilie jako poslední 
katecheze čekatelů křtu (postupně jsme loučemi osvětlovali cestu mezi stolem 
slova a křtitelnicí…). Věřím, že to pro nás skutečně byla příležitost prožít svátky 
novým, hlubším způsobem. Všem vám moc děkuji, že jsem je mohl prožít s vámi.

600 let od upálení kněží a věřících a žehnání kaple
V polovině dubna jsme mohli společně prožít výjimečný víkend. Připomínali 

jsme si 600 let od upálení 18 kněží a desítek, či stovek věřících (uvádí se 200). Jak 
jsem již zmínil, špatně jsem se podíval na internet a zasadil jsem tuto událost do 
velikonočního oktávu – druhé neděle velikonoční – ještě jednou se za to omlouvám. 
Celkově jsem ale stále trochu „zmatený“, protože od některých historiků se dočtu, že 
to bylo ve středu, od jiných, že ve čtvrtek, rovněž datum události kolísá u některých 
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mezi 17. a 18. dubnem. V jistém slova smyslu 
toto ale není to podstatné.

My jsme mohli prožít tento víkend  
(17. a 18. dubna) duchovní obnovou v naší 
farnosti. Provázel nás jí otec biskup Zdenek 
Wasserbauer. Vyvrcholením sobotního dne 
bylo žehnání nové farní kaple. Děkuji všem, kdo 
se během roku zapojili do její úpravy a jejího 
vytvoření – dětem, které začaly s vystěhováním 
a škrábáním, všem dospělým, kteří se připojili 
ke škrábání, všem, kdo vymýšleli, jak kaple 
bude vypadat, všem dělníkům… Velký dík patří 
manželům Červeným a Petru Štěpánovi. Děkuji 
i všem, kdo řešili osvětlení kaple, i těm, kdo se 
zapojili do úklidu (nejen kaple).

Kaple je požehnaná, ale ještě není hotová. Budeme ještě řešit osvětlení.  
V konečné verzi má být možné osvětlování jednotlivých míst – kříže, eucharistie při 
adoraci a obrazu sv. Zdislavy. 

Rovněž obraz sv. Zdislavy ještě není hotový. Věřím, že v těchto dnech se na 
něm ale již začne pracovat. Jeho malířem může být každý z vás, každá rodina naší 
farnosti. Bližší informace se dozvíte (nebo možná jste se již dozvěděli) na stránkách 
naší farnosti.

Kaple – jak ji využívat
Farní kaple je místem, kam se mohu chodit častěji během dne modlit – a svěřovat 

tak Pánu naši farnost. Je to ale místo, kam může přicházet každý z vás. Pokud nemáte 
klíče od fary, tak se na mě nebojte obrátit. Budu velmi rád, když se kaple stane 
místem, kam si sami budete přicházet na chvíli spočinout, pobýt s naším Pánem. 
Nebojte se, ve chvíli, kdy přicházíte do města, nakupovat, na poštu, něco řešit, 
když vedete děti do školy…, se stavit třeba na pět minut v kapli. Nebojte se kapli 
využívat, když budete čekat na děti při náboženství, společenstvích, apod… Nebojte 
se také využívat, až to bude možné, kapli při vašich společenstvích – žen, maminek  
s dětmi… 

Připomínám, že budu také rád vystavovat zájemcům po předchozí domluvě 
eucharistii. Není problém, když to bude v deset, v jedenáct hodin večer, nebo  
v šest ráno. Jsem k dispozici.

Až opadne pandemie, budu také využívat sdílenou tabulku k informacím, kdy je 
možné se ke mně připojit k nějaké modlitbě – ranních chval, nešpor, adoraci… To 
není pozvání, že na všechno máte chodit, ale nabídka, že když budete ve městě, 
že se můžete připojit k modlitbě. Tyto modlitby budou v nepravidelných časech, 
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podle toho, jak budu moci, apod…
O velikonoční neděli jsme uvažovali o Marii Magdalské. Spolu s autorem 

velikonoční sekvence jsme se jí ptali – řekni nám Maria, cos tam u skály spatřila.  
V případě Marie Magdalské můžeme mluvit o čtyřech věcech, které viděla. Prázdný 
hrob; plátno v němž byl (Kristus) omotán; anděly (svědky); a především pak Krista. 
První tři vidění jsou v Janově evangeliu zakončena zprávou o tom, že Maria stála  
a plakala. Jsou to vidění, která nenaplňují její život radostí. Ale jsou předpokladem 
pro to, aby mohlo dojít k onomu čtvrtému vidění – viděla jsem Pána. Vidění, které 
naplňuje život člověka radostí.

Přicházet na místo (hrob), být v kontaktu s věcmi (symbolika… - pruhy plátna), 
naslouchat svědkům (lidé kolem nás, Písmo svaté…), to vše jsou předpoklady  
k tomu, abychom mohli dojít k tomu podstatnému – k osobnímu setkání s Kristem. 
Chtěl bych vás tedy pozvat k tomu, abyste vynakládali úsilí, věnovali svůj čas… 
tedy konali věci, které vyžadují námahu. Protože pak je možnost, abychom dospěli 
k tomu podstatnému: k osobnímu setkání s Kristem. Bez něj jsme jen plačícími 
učedníky, kteří věří v Krista, ale osobně se s ním, zmrtvýchvstalým, nesetkali.

MARTIN SKLENÁŘ

5 FČAS 5/2021

PŘÍPRAVA NA INICIACE

Velikonoce – příprava nebo život?!
Úvod
Je velmi zajímavé, jak se témata z brožurky 

„Na cestě za Ježíšem v eucharistii“ prolínají s tím, 
co zrovna prožíváme. V rámci přípravy na první 
sv. přijímání jsme si v uplynulých 2 měsících 
připomněli vlastní křest, jeho důležitost  
v životě každého člověka a význam jednotlivých 
křestních obřadů. Také jsme se zamýšleli nad 
svým místem v církvi a nad vyznáním víry.  
O všech těchto tématech je v brožurce napsáno 
mnoho užitečného, my ale tentokrát máme 
větší potřebu podělit se s vámi o naše zážitky  
z postní doby a Velikonoc. Ono to spolu vlastně 
všechno dost souvisí, ostatně posuďte sami.

Na popeleční středu, kdy začíná postní 
doba, se nám, jak již víte z předchozích čísel, 
narodil bráška Jaroušek. Byl to pro naši rodinku 



tedy nejen symbolicky, ale i opravdu nový začátek. Každému přibyly nějaké nové 
povinnosti, které se nám někdy lépe, jindy hůře daří i nedaří plnit. Asi jako úkoly 
z postního kalendáře, který jsme si sice vytiskli, ale některé dny zůstal úplně 
zapomenut. :(

Protože se nám kvůli miminku tentokrát nedařilo účastnit křížových cest  
v kostele, snažili jsme se „křížovky“ modlit alespoň občas u nás doma. Máme k tomu 
takovou brožurku se zastaveními pro děti a také jsme si četli některé křížové cesty  
z kancionálu a z internetu. Já i bráškové máme při „křížovkách“ nejraději svíčky, 
které při modlitbě rozžíháme a zhášíme. Jejich světlo nám připomíná, že smutný 
pašijový příběh má radostný konec ve Zmrtvýchvstání. Nebo je to spíš začátek?

Na Květnou neděli jsme si poprvé troufli vzít malého Jarouška na mši svatou. 
Celou bohoslužbu krásně prospal (to miminka můžou, ale u dospěláků se to už prý 
nesluší. A tak jsme mohli po dlouhé době přivítat Pána Ježíše jako Krále, všichni 
společně, celá naše i farní rodina. 

Triduum
Zelený čtvrtek nezačal moc dobře. Chtěli jsme si na TV Noe pustit Missa Chrismatis 

z Vatikánu, ale vlezlo nám do toho nějaké zařizování, a když jsme si na svěcení olejů 
vzpomněli, bylo už po přenosu. Prohlídka u lékaře a celodenní špatné časování 
způsobilo, že nějak nezbyl čas ani na přípravu oběda, takže placky, které jsme měli 
připravené na připomínku Poslední večeře, jsme nakonec snědli už po poledni. 
Nedobrý timing měl i Martínkův spánek, který ho přepadl chviličku před odchodem 
na mši sv., takže nás do Oranžové zahrady nakonec odešla jen polovina.

O to větší radost jsme měli z jídel, které jsme si z Oranžovky poté přinesli. Děkujeme 
Bohu, že se o nás tak stará, panu faráři, že na své farníky (nejen tímto) myslí, a také 
všem, kteří pokrmy připravovali, neboť všechno bylo výborné a opravdu nám to 
přišlo náramně vhod. Sice se nám úplně nepovedlo dodržet slavnostní ráz večeře, 
neboť dětský hlad je prevít, který nemá pro rituální úkony sederové večeře zcela 
pochopení, ale alespoň víme, že máme pro příště co zlepšovat.

Mamka měla plán, že až bude tma, půjdeme se na naši zahradu pomodlit, 
abychom se připojili k Pánu Ježíši v Getsemanech. Já ji ale přemlouvala, že chci 
do Oranžové zahrady, a byla jsem natolik vytrvalá, že mamka při uspávání kluků 
tentokrát neusnula, a nakonec jsme kolem desáté do OZ opravdu odjely. Bylo 
to tam moc hezké, uvelebila jsem se s dekou na židli hned naproti svatostánku  
a představte si, že jsem tam, stejně jako kdysi učedníci, normálně usnula. Ani 
nevím, jak jsem se dostala domů.

Na Velký pátek jsme odpoledne ve 3 hodiny vyrazili na křížovou cestu, kterou 
se s námi modlil i evangelický farář Lukášek. Jednotlivá zastavení byla nazírána 
pohledem dnešní doby. Při Velkopátečních obřadech zněly také, jako na Květnou 
neděli, zpívané pašije. Děkujeme zpěvákům, kteří si je nacvičili. Dík patří také tetě 
Petře za nabídnutí svého místa k sezení. Toto pro ostatní možná nepatrné gesto 
mělo pro nás velkou velkopáteční symboliku, právě v darování sebe sama ve 
prospěch druhých. 
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Klanění se velikému kříži, respektive Kristu, 
který neměl podoby ani krásy, jak říká prorok 
Izaiáš, zdálo se tentokrát jiné, než předešlé 
roky v kostele.  Tedy alespoň pro nás osobně 
to znamenalo přihlásit se veřejně nikoli jen  
k Ježíšovu vítězství, ale i k jeho ponížení, 
bičování, korunování trním, pádům a ukřižování, 
které od Zmrtvýchvstání nelze oddělovat, ale 
které je potřeba vyznávat společně.

Snaha vrátit se ještě v noci zpět k modlitbě 
u kříže sice byla, avšak rodičovská únava 
převážila nad, tento den již třetí, výpravou do 
OZ. Pomodlili jsme se tedy při svíčkách alespoň 
doma u nového kříže, který jsme si pro letošní 
Velikonoce pořídili, a bylo to vlastně také 
docela fajn.

Díky dřívějšímu jití do hajan jsme s mamkou 
ráno včas vstaly a po vzoru žen z evangelia spěchaly k Ježíšovu hrobu, kde jsme 
se s katechumeny a ostatními farníky zúčastnili ranních chval a hlavně obřadů 
Effatha. Měla jsem štěstí a mohla jsem přečíst jednu z přímluv, což mi udělalo 
opravdu radost. Doma jsme si také udělali malý Ježíšův hrob z květináče, kamene, 
hlíny a osení, který jsme pak položili před kříž, abychom se u něj mohli pomodlit  
i s klukama.

Vigilie
Největší zážitek pro mě byla vigilie. Mamka celý týden řešila, jak to uděláme  

s miminkem, protože tři hodiny bez mlíčka Jaroušek málokdy vydrží. Nakonec jsme 
to odevzdali Hospodinu, všichni se teple oblékli a vyrazili do Brodu celá rodina, 
ale dvěma auty. Martínek usnul asi v půlce, a když pak začínal usínat i Fanoušek, 
rozhodl se tatínek, že kluky odveze domů. 

Při příchodu mě oslovila Majda, zda chci s ostatníma holkama nést zapálenou 
pochodeň. Mamka měla obavy, že při tom usnu, ale já jsem souhlasila a myslím, že 
jenom díky tomu čestnému úkolu jsem vydržela až do konce. Nejdříve jsem svítila 
panu faráři na čtení, potom jsme z loučí udělali cestu katechumenům ke křtitelnici 
a nejhustější bylo svícení přímo při obřadech křtu a biřmování. 

Sám Pán Ježíš působil svojí svátostnou milostí, když pan farář mazal katechumeny 
vzácnými oleji, ponořoval je do vody a vkládal na ně ruce. Byla jsme úplně blizoučko 
a krásně jsem na vše viděla. Sice jsem měla trochu strach, abych někde něco 
nezapálila a aby se čekatelé křtu neutopili, ale vše dobře dopadlo a na tuhle noc 
plnou světla z Ježíšova vzkříšení asi jen tak nezapomenu. 

Pravda, trochu jsem jim záviděla, že mohou také poprvé přijmout eucharistii, 
ale i já se snad již brzy (na konci května) dočkám. Takže Bohu díky, že jsem tuto 
Velikou noc vydržela vzhůru i za to, že to šikulka Jaroušek v kočárku naopak celé 
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krásně prospinkal. Jo a na malou Jarušku Strnadovic také nemůžeme zapomenout, 
protože byla úžasná. Aleluja.

Oktáv
Dny velikonočního oktávu už nám teď trošku splývají a náš článek začíná být 

poněkud dlouhý, ale některé postřehy za zmínku snad ještě stojí. Třeba, když  
v jednu chvíli začal při mši sv. foukat takový vítr, že jsme museli držet tyče stanu, 
aby neulétl a nebýt strejdů, tak by jistě i slunečníky odnesl kdoví kam. Vzpomněla 
jsem si na starozákonní příběhy, když Hospodin promlouval ke svým vyvoleným. 
Nechce třeba říci něco také nám? 

V loni jsme si od sousedky půjčili formu na beránka a na oplátku jim jednoho 
posvěceného pak přinesli. Letos se historie opakovala a už to vypadá, že s tím tak 
obě strany počítají i do dalších let. Jasně, že bychom si mohli pořídit vlastní formu, 
ale přišli bychom pak o pěkný zvyk vyjadřující naši sousedskou sounáležitost, což 
by bylo možná škoda. Máme totiž fajn sousedy, od kterých na Velikonoční pondělí 
dostávají koledu nejen bráškové, ale i já, což je super =). 

Sice jsem v úterý nemusela do školy, ale měli jsme online výuku. Protestovala 
jsem, že se nechci učit, když je přeci celý týden neděle! Maminka pro mě měla 
pochopení, neboť sama prý vždy po Velikonocích nesnášela návrat do školy  
a i s tou nedělí mi dala částečně za pravdu, ale úkoly jsem stejně udělat musela.  
Prý to tak v životě prostě chodí.

Ono i v Oranžové zahradě bylo potřeba zařídit spoustu věcí, abychom mohli slavit 
nejdůležitější svátky roku všichni společně. Proto děkujeme všem, kteří se těchto 
úkolů chopili, ať už šlo o výzdobu, přístřeší, technické věci, zpěv, čtení, kázání, 
pokrmy, ohně, kadidlo, modlitby a mnohé další. Více než jindy nás v této době 
oslovovaly zpívané žalmy a při prvním čtení Aničky, naší nové sestry v Kristu, nám 
jako by běhal mráz po zádech, ale zimou to nebylo.

Závěr
Nevím jak vám, ale mně se bohoslužby venku celkem líbí, připomíná mi to 

příběhy z evangelií, ve kterých Pán Ježíš káže zástupům a sytí je rozmnoženými 
chleby. Na druhou stranu je ale na zahradě spousta zajímavých věcí, které někdy 
moji pozornost dost rozptylují, a tak se mi na slavení mše sv. venku soustředí 
hůř, než uvnitř v kostele. Zato adorace je pro mě v zahradě víc přitažlivá a máme 
vyzkoušeno, že v sále OZ se nechá v případě potřeby nakojit i přebalit.

A jak jste letos prožili Velikonoce vy? Mamka mě upozorňuje, že minulý čas není 
úplně správně, protože tyto svátky ještě neskončily. Že se máme po celých 50 
dní od Zmrtvýchvstání Páně připravovat na vylití Ducha svatého. Tak vám i nám 
přejeme, ať se s třetí Božskou osobou skutečně setkáváme a díky svátostem se 
Jím necháváme proměňovat, abychom se stále více podobali Kristu. Život s Ním je 
totiž silnější, než smrt. Vždyť i u našeho květináčového hrobu postupně zelené obilí 
přerostlo zpočátku vyčnívající kříže.

NIKOLKA A PETRA NAJBERTOVY
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ZAMYŠLENÍ

Drazí bratři a sestry,
již rok prožíváme pandemickou dobu, která nás staví před různé nové výzvy, 

ale která také v mnoha ohledech pravdu o nás samých, způsob našeho uvažování  
a rozlišování, to, jaký přístup k určitým věcem víry ve svém životě reálně máme.

Úkolem kněze není nahrazovat svědomí člověka. To je výhradní právo každého! 
Úlohou kněze ale je předkládání podnětů, argumentů, tezí, na jejichž základě se 
člověk může snáz a pravdivěji rozhodovat. Proto moc prosím, aby následující řádky 
byly čteny tímto způsobem. Jako projev mé otcovské lásky vůči mně svěřeným, 
jako předkládání určitých věcí, na jejichž základě můžete sami podle svého svědomí 
reflektovat své postoje, rozlišovat a prožívat svůj život.

Současná doba předkládá mnoho problémů. Ano, můžeme být oprávněně 
kritičtí vůči nejednomu rozhodnutí vlády. Můžeme oprávněně poukazovat na velké 
nebezpečí (mnohem větší, než nebezpečí pandemie) rozkladu právního státu. To 
ale v tomto článku činit nechci. Víte, že od počátku poukazuji na to, že je třeba 
vycházet od sebe, od vlastní reflexe. Dříve, než „hodím kamenem“ po vládě, je 
třeba „hodit kamenem“ po sobě.

Domnívám se, že současná situace nám skutečně dává mnoho příležitostí určité 
věci domýšlet, přehodnocovat, prohlubovat, apod. V tomto článku bych zmínil tři 
oblasti, či události.

Společenství církve
Víme, že v dřívějších dobách se objevovaly výroky, že církev, to je něco jako spolek 

zahrádkářů. Že být členem církve je to samé, jako být členem jakéhokoli jiného 
spolku. I v současné době tyto tendence vystupovaly do popředí ve chvíli, kdy se 
některé organizace ohrazovaly, proč má církev nějaká „privilegia“. My pochopitelně 
budeme zdůrazňovat, že rozdíl je podstatný. A třeba i samotná Ústava tento rozdíl 
dělá. Proto bylo správně poukazováno na to, že bohoslužby není možné zakazovat, 
ale pouze omezovat počet účastníků (na základě Ústavy a Listiny základních práv 
a svobod). A ještě jinak řečeno, že by se mělo přistupovat vyrovnaným způsobem 
– tedy shromažďování církve by mělo být omezováno podobným způsobem, jako 
jiná ústavní shromáždění. Nemohou se konat jiná ústavní shromáždění (jako bylo 
třeba na podzim předávání vyznamenání)? Pak zněl hlas biskupů – buďme solidární. 
Mohou se konat ústavní shromáždění? Pak bohoslužby by v nich neměly chybět. 

Ústava a v určitých ohledech i rozhodnutí vlády toto respektují. A nyní je dobré 
přemýšlet o tom, jakým způsobem o tom svědčíme my sami. Respektive, zda 
náhodou to nejsme my křesťané, kteří svým vlastním přístupem vyjadřují, že se za 
spolek považujeme. 

Jsem v kontaktu s různými kněžími, komunikuji s nimi, reflektuji situaci, radím se 
s nimi… Před Velikonocemi jsem mohl od nejednoho z nich slyšet, jaké problémy 
má ve své farnosti s přípravou slavení Velikonoc. Ne od většinové společnosti, 
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ale od farníků. Hlavní argument proti bohoslužbám venku byl, že když nemohou 
ostatní, nemůžeme ani my. Tedy když „nemohou zahrádkáři“, neměli bychom ani 
my… Věřící to neporovnávali s ústavní situací (co mohou shromáždění na základě 
Ústavy), ale s běžnými spolky.

První, co bychom tedy měli reflektovat, je, zda my sami nejsme těmi, kteří  
z různých důvodů nevnímají křesťanské společenství jen jako zájmovou činnost, 
zájmové společenství. Zda pro nás např. slavení bohoslužby (nejen to nedělní) není 
jen zájmovou aktivitu (podobnou mnoha dalším). Pokládejme si otázku, jak my 
sami uvažujeme a svědčíme o křesťanském společenství. Nejsme náhodou sami 
příčinou toho, že ve většinové společnosti se objevují názory, že církev a zahrádkáři 
je „to samé“?

Výuka náboženství
Dalším tématem, které vystupuje v současné době do popředí, je otázka výuky 

náboženství. Kupodivu je to velmi podobné téma. I zde je v popředí otázka, jakým 
„spolkem“ jsme. Současná doba nám dává nové podněty k tomu, co slyšíme např. 
na začátku každého školního roku.

Sami máme tendenci označovat výuku náboženství za kroužek. A tak k němu 
mnohdy přistupujeme. Přičemž ne zřídka se jedná o kroužek, který je až na 
několikátém místě zájmu. Pokud se i v tomto případě podíváme do Listiny základních 
práv a svobod, nalezneme zde zmínku o náboženském vzdělávání (nikoli o jiných 
kroužcích – hudebních, výtvarných, apod…). Už z tohoto by nám mělo být patrné,  
a tak bychom k tomu měli přistupovat, že výuka náboženství není jedním  
z kroužků.

Je dobré, abychom si znovu kladli otázku, co dostává v našem přístupu přednost.  
A to nejen na začátku roku, ale pak třeba i v jeho průběhu…

Nemluvím tím proti ostatním kroužkům! Sám jsem chodil do sboru, vnímám 
důležitost hudebního, uměleckého, fyzického… rozvoje dítěte. Je to třeba! Ale věc 
není postavena „buď anebo“. Ale je postavena na hodnotách, na tom, v jakém 
pořadí je sestavuji.

Opakuji ještě jednou, výuka náboženství není jedním z kroužků (stejně jako církev 
není jedním ze spolků). Proto by výuka náboženství v našem případě měla dostávat 
přednost. Je na rovině práva na vzdělání! Uvedu příklad. Pokud by někdo z hudebky 
řekl, že další hodina bude ve středu dopoledne, odpovíte, že je to nemožné, protože 
je dítě ve škole (a nebudete řešit, zda to jde nějak skloubit, apod…). Na stejné 
rovině přístupu by měla být i hodina náboženství.

Současná pandemická doba některé tyto aspekty staví do ještě většího světla. 
Výuka náboženství nesleduje v rozhodnutích vlády linii kroužků – náboženství začne, 
až se povolí kroužky, až se bude moci chodit na hudebku, malování, angličtinu. 
Náboženství sleduje základní docházku. S ní se srovnává. A chápejme, takto to 
nahlíží i samotná Ústava!
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Pokud to budeme vztahovat na současnou dobu, pak ve chvíli, kdy se otevírají 
školy, začíná i náboženství. Ale protože jsou školy v omezeném režimu, bude 
i náboženství toto reflektovat. Protože ale v naší farnosti v současné době tvoří 
jednotlivé skupiny kolem pěti dětí, omezení asi není třeba příliš řešit. Pokud by bylo 
dětí 15, pak k tomu budeme samozřejmě přistupovat jinak.

Pro jistotu v tuto chvíli zopakuji ještě jednou, co jsem psal na stránkách farnosti 
a v úvodu tohoto článku. Děkuji všem, kteří se při částečném otevření škol 
rozhodovali, zda dítě na náboženství poslat, či nikoli a kteří mi o tom také řekli 
(řekli, že dítě nebude chodit). Respektuji rozhodnutí každého rodiče a nehodnotím, 
zda je správné, či nikoli. Každý z nás musí odpovědně vyhodnocovat stav věci!  
V tomto článku se ale snažím také dodávat teze a určité argumenty, abychom se 
mohli ještě zodpovědněji rozhodnout – třeba se i utvrdit. Moc mi záleží na dobrém 
pochopení těchto řádků.

 Současná doba by ale měla také dráždit, nebo alespoň formovat naše svědomí 
ve vztahu ke vzdělávání dospělých, každého pokřtěného. Mělo by mít prioritu před 
různými zájmovými aktivitami. Znovu opakuji, že i ty jsou důležité. Ale měli bychom 
to mít v hlavě a ve svém životě nastavené tak, že důležitější je vzdělávání ve víře (že 
není něčím, co odhazuji, protože na to nemám čas).

Velikonoční triduum
 A naši pozornost bych zaměřil ještě na jednu oblast, a to na velikonoční triduum. 

Nebojím se říci, že v letošním roce nám bylo nastaveno velmi ostré zrcadlo. V době 
dlouhotrvajícího zákazu nočního vycházení vláda přišla s nečekanou výjimkou  
z opatření – pro účastníky bohoslužeb se zákaz nočního vycházení posouvá až na 24 h. 
Připomínám dvě věci. Jednak, že velikonoční vigilie mohla být slavena i bez této 
výjimky (na návrat z akce pamatovala i platná opatření) a především, že výjimka 
byla na tři dny – nejen na velikonoční vigilii, ale také na Zelený čtvrtek a Velký 
pátek. Naše vláda dala výjimku na něco, co mnoho věřících nevnímá jako důležité! 
Není to něco, co by nás mělo stimulovat k úvahám?

Když se podíváme obecně v církvi na přístup k velikonočnímu triduu, můžeme 
vidět, že ne všichni věřící vnímají tyto dny jako vrchol celého liturgického roku. Že pro 
ně není podstatné tento den slavit bohoslužby, respektive přicházet na stanovená 
místa ke společné a osobní modlitbě. Na Zelený čtvrtek přichází do Getsemanské 
zahrady, aby zde, poslušni Ježíšovy prosby, zůstaňte zde a bděte se mnou, přichází 
jen malý počet věřících. A přitom naše vláda pro tuto činnost dává výjimku! Není to 
zahanbující? Nevydává vláda svědectví, které my sami ani nereflektujeme?

Podobným způsobem můžeme uvažovat o bdění u kříže, u Božího hrobu,  
a především pak o velikonoční vigilii.

Nemám potřebu někoho přesvědčovat, že velikonoční vigilie by měla být liturgií, 
které se rozhodně účastníme. Kdo to chce chápat, ten už to jistě pochopil. Chci 
povzbudit některé, kteří, jak jsem zaregistroval, prožívají určitý strach, zda to 
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nepřehání. Mám na mysli rodiče, kteří si kladli/kladou otázku, zda je velikonoční 
vigilie něčím, na co by měli přivádět své děti. Měl jsem ohromnou radost z toho, 
kolik dětí v letošním roce na velikonoční vigilii bylo. Díky! Přesto vím, že u některých 
rodičů tato otázka i následně rezonovala. Znovu zvu k tomu, abychom o tom 
uvažovali v širším pohledu. 

Sledujme, jak přistupujeme k dlouhému bdění v jiných chvílích. Na farních horách, 
farním táboře, společných pobytech. Můžeme sledovat většinovou společnost. 
Děti, které bdí na silvestra. Nebo se také můžeme podívat na televizi, když se hraje 
Liga mistrů, Evropská liga, zápasy reprezentace, mistrovství světa v hokeji…, kolik je 
tam dětí i ve chvíli, když zápas končí ve 23 hodin?

Opravdu, vzít děti na velikonoční vigilii není něčím, v čem bychom se chovali 
nezodpovědně. Naopak, setkáváme-li se s mnoha situacemi, kde děti bdí ještě 
déle, pak je naopak zvláštní ošidit je o to pro nás nejdůležitější – o slavení Kristova 
vzkříšení o velikonoční vigilii.

Slavení Velikonoc na farní zahradě nám dalo také možnost zakusit, jak je pro děti, 
ale i pro nás dospělé důležité, když slavení není jen něčím statickým, něčím, co 
sledujeme „z lavice“, ale když jsme do slavení vtaženi. Význam symbolů, průvodů 
a dalších aspektů v liturgii. Velký prostor zahrady pak také některým rodičům 
snad dopřál to, co by mělo být normální i v kostele – že plačící, kňourající… dítě 
obřady neruší, ale je součástí celého společenství, které ve své pestrosti oslavuje 
Hospodina. 

Závěr
Drazí bratři a sestry, současná doba strhává 

některé naše pevnosti, naše argumenty  
a postoje. Odhaluje některé věci a postoje ve 
své nahotě. Je otázkou, zda si pravdu přiznáme 
a začneme s ní něco dělat, nebo zda se 
schováme, respektive se přikryjeme fíkovým 
listem (srov, Gen 3, reakce na první hřích).

Máme být společenství těch, kteří mají 
naději, kteří nepodléhají strachu a zároveň 
vydávat svědectví, které obsahuje také 
odpovědnost. Já děkuji všem odpovědným, 
kteří zároveň vydávají věrohodné svědectví 
víry – jste pro mě velmi silným povzbuzením. 
Děkuji všem, kdo přijímají výzvu dnešní doby 
a využívají ji k osobnímu růstu, rozvoji svého 
svědomí a prohloubení svého vztahu s Bohem 
a s bratřími a sestrami. Díky vám všem! 

MARTIN SKLENÁŘ
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OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÝ MAREK
Svátek tohoto světce, evangelisty, jsme 

si připomněli dne 26. dubna. Osobně mě 
od dětství a mládí pojí se sv. Markem 
úzký vztah, jelikož farní kostel v mém 
rodném kraji byl zasvěcen právě tomuto 
světci. Byl překrásně vyobrazen nad 
hlavním oltářem v nadživotní velikosti,  
u nohou mu ležel lev, o kterém jsem si 
jako dítě myslela, že je to jeho věrný pes…  
O symbolu lva se můžeme dočíst ještě 
níže v tomto článku.

Původním, hebrejským jménem 
byl Jan. Patří mezi nejmladší postavy 
Nového Zákona. Jeho evangelium se řadí 
k nejživějším a nejméně formálním.

Marek pocházel z Kypru. Jeho otec 
zemřel a matka Marie zdědila dům 
v Jeruzalémě. V tomto domě se pak 
scházeli Ježíšovi učedníci, slavili zde 
Poslední večeři a také tady hledal útočiště svatý Petr, když vyšel zázračně z vězení. 
Petr pak Marka obrátil na křesťanskou víru, proto jej nazývá „svým synem“.

Marek se jako jediný zmiňuje o nepodstatné události v Getsemanské zahradě, 
která podle některých badatelů asi patřila jeho matce a on tam v altánu přespával. 
Při hluku ozbrojenců odvádějících Ježíše se vyšel podívat a vida průvod, šel za 
ním, jako „mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo, toho chytili. 
On jim však nechal plátno v rukou a utekl“. Biblisté v něm vidí Marka, neboť tato 
podrobnost bývá uváděna jakoby náhrada jeho podpisu. 

Po seslání Ducha svatého byl apoštolem Petrem pokřtěn, neboť byl již delší 
čas jeho pomocníkem. V zapojení do apoštolské služby můžeme Marka sledovat 
asi od roku 44. Společně se svým bratrancem Barnabášem a sv. Pavlem se vydal 
do Antiochie a staral se o jejich hmotné záležitosti. Odtud  se vydali na Kypr se 
zastávkou v Salemině. Z Kypru se plavili do Pamfýlie na maloasijské pevnině. Tam se 
od nich Marek oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Důvody lze jen odhadovat, jeden 
z možných jsou těžkosti na velké misijní cestě, s nimiž nepočítal. Víme, že Pavel 
později nesouhlasil s Barnabášovým návrhem brát Marka na druhou apoštolskou 
cestu v roce 50. Mezi oběma apoštoly došlo k roztržce. Barnabáš se plavil s Markem 
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na Kypr, zatímco Pavel si vzal na cestu do Malé Asie a Řecka Silase. Nedorozumění 
Pavla s Markem nebylo trvalé, neboť v dalších listech se o něm Pavel zmiňuje  
a nazývá ho pomocníkem. Při první Pavlově římské vazbě byl Marek s ním. Když 
Pavel strádal ve vězení podruhé, žádal Timotea, aby Marka přivedl. 

Kolem roku 61 se Marek v Římě přidal k Petrovi, smířil se s Pavlem a napsal tu své 
evangelium. Po smrti svatého Petra odešel do Alexandrie. Jednou se zde Markovi 
rozbily boty, tak si je dal opravit u ševce jménem Anián. Švec se nedopatřením 
bodl šídlem do ruky a bolestí zvolal: „Můj Bože!“ Marek měl radost, že nevolá 
své pohanské bohy a začal mu vyprávět o Kristu. Také se modlil za uzdravení jeho 
ošklivého zranění. Když se rána zázračně zacelila, prosil švec Marka, aby u něj 
zůstal. Zanedlouho se nechal s celou svojí rodinou pokřtít. 

Marek měl v Alexandrii velké úspěchy. Brzy zde vznikla živá církev a Marek se 
stal jejím biskupem. Anián byl ustanoven jeho nástupcem. Také zde bylo vystavěno 
několik kostelů. Když to viděli pohanští Řekové a Egypťané, spojili se se Židy proti 
všem věřícím, zvláště proti Markovi. Ten se to dozvěděl, odešel do křesťanských obcí 
v Lybii, kde světil biskupy a kněze. Do Alexandrie přicházel jen potají. Jednou zde 
o Velikonocích proměňoval Tělo Páně, když se na něj vrhl rozzuřený dav odpůrců. 
To bylo za římského císaře Trajána. Hodili mu okolo  krku provaz a smýkali s ním 
po hrbolatých městských ulicích až k mořskému břehu. Polomrtvého Marka uvrhli 
do žaláře. Světec si nestěžoval a v noci se mu zjevil Spasitel a utěšoval ho. Další 
den se tato krutá scenérie opakovala, dokud nebyl Marek usmýkán k smrti. Jeho 
mrtvé tělo chtěli spálit na hranici, ale spustil se déšť a oheň uhasil. Křesťané jeho 
ostatky vzali a důstojně uložili ve skalním hrobě, kde se scházívali k bohoslužbám. 
Hrob se stal slavným poutním místem a roku 310 zde byl postaven chrám. Později 
byly ostatky přeneseny do Alexandrie a odtud je benátští kupci v devátém století 
dovezli do svého města.

Evangelium svatého Marka začíná vyprávěním o kázání Jana Křtitele na poušti, 
která bývá považována za „domov lvů“. Proto je Marek symbolicky zobrazován 
se lvem, někdy s okřídleným. Přidávaná křídla mohou být výrazem, že jde o spisy  
z vnuknutí Ducha svatého, ukazující cestu do nebeského království. Přítomnost lva 
má obnášet i výzvu k bdělosti a Marek zdůrazňuje: „Bděte tedy, neboť nevíte, kdy 
pán domu přijde… Bděte!“ (Mk13,35)  

Patron: města Benátek, ostrova Reichenau, notářů, stavebních dělníků, zedníků, 
sklenářů, písařů, za dobré počasí a dobrou úrodu, proti blesku a krupobití, proti 
náhlé smrti

Atributy: lev, někdy okřídlený, psací náčiní, kniha, svitek

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Opět je tu tradiční pozvání na knižní toulání. Tak bych si přála ho pojmout 

poněkud netradičně, abyste se nenudili, abych vás dokázala zvednout z gauče  
a donutila vás tímto pozváním běžet do knihovny své nebo obecní. Přála bych 
vám i jednotlivým nakladatelstvím, abyste se pustili do objednávání knih nebo se 
vypravili do otevřeného knihkupectví a sáhli si na zbrusu novou knihu, zabořili nos 
i s respirátorem do stránek, které voní. 

Posledních pár dní mne popadlo knižní obžerství nebo by se možná dalo říct 
knižní záchvat, nadšení… Konečně jsem mohla jít vrátit knihy přímo do knihoven 
a podívat se na novinky a samozřejmě si donést náruč knih domů. Ne, že by mi 
přibylo volného času, ale minimálně se na všechny mohu dívat, sem tam do 
některé nahlédnout. Mohu si otevřít knihu dle nálady, což znamená každou chvíli 
do jiné. Můžete si myslet, že to musí být u nás, respektive s mými náladami, jako na 
houpačce a dle listování v knihách byste nebyli daleko od pravdy. 

Jestli čekáte, že vám dnes naservíruji pár 
knižních typů, tak to se šeredně mýlíte. Servíruji 
stoh/stůžek knih (viz foto autora). Nicméně mi to 
nedá a mám tu něco pro vaše ratolesti. Zakoukali 
jsme se do další knihy od autorů ALEKSANDRY 
MIZIELIŃSKÉ, DANIELA MIZIELIŃSKÉHO (autoři 
titulů MAPY a POD ZEMÍ POD VODOU). Tentokrát 
nás zvou na „Cestu do divočiny (za zvířaty 
národních parků světa)“. Průvodci jsou nám zubr 
evropský Kuba a jeho věrná veverčí kamarádka 
Ula, kteří žijí v polském Bělověžském národním 
parku. Oba se rozhodnou navštívit Kuby bratrance 
– bizona amerického. Cestou se dostanou nejen 
do yellowstoneského národního parku a humor 
jim není v žádné situaci cizí. 
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Podobně, v oblasti humoru, je na tom i naše další z čtených knih – „Rozumí koza 
petrželi“ od autorky Renaty Škaloudové. Myslím, že následující anotace vám řekne 
mnohem více, než já. Běžím se ponořit do knihy „Brambory na vloupačku“ (ale  
o tom až příště).

PETRA MARHOUNOVÁ
Anotace:
Co se může tahat z chlupaté deky? Cucky. Dá se najít 

jehla v kupce sena? Ano, ale píchne to. Jak kouká tele na 
nová vrata? Nijak, nezajímají ho. Proč se nemá házet flinta 
do žita? Protože ho nepoznáme od pšenice. Kde je co by 
kamenem dohodil? Házej!

Dospělí někdy mluví tak zvláštně. A když se jich zeptáte, 
řeknou: „Nechytej mě za slovo, TO SE JEN TAK ŘÍKÁ.“ Pak 
se v tom vyznejte…

Ale víte co? Třeba se v tom s pomocí této knížky opravdu 
trochu vyznáte. Kniha nabízí 28 koumáckých příběhů,  
v nichž si desetiletá dvojčata pokoušejí ujasnit ustálená 
úsloví (frazémy). Chápou je doslovně, a tak se je také snaží 
vyzkoušet nebo prožít. Dostávají se tím do ošemetných 
situací, na kterých jsou příběhy postaveny; následně jsou 
významy frazémů vysvětleny. 
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JUBILANTI

Dne 29. dubna oslavila významné 
životní jubileum, naše sestra v Kristu, 
paní Martina Přibylová. Je nejen milou 
tismickou farní paní, ale také profesionální 
varhanicí, sbormistryní chrámového 
sboru, zdatnou švadlenkou kostelních 
pláten a řady dalších kousků. Této 
pozorné manželce a laskavé  mamince 
z celého srdce přejeme do dalších let 
hojnost Božího požehnání, sil, radosti  
a po smrti království nebeské.

Vděční farníci



PŘEDSTAVUJEME VÁM

Petru Aschenbrennerovou
Při letošních Velikonocích jsme mohli prožít 

společně s třemi mladými lidmi jejich křestní 
obřad. Na farní zahradě v neopakovatelné 
atmosféře plápolajících ohňů, šumění větru  
a noční oblohy. Byl to úžasný zážitek nejen pro 
křtěné, ale i pro farní společenství, které se 
stalo svědkem zrození nových sester a bratra 
v Kristu. Před několika lety byla v naší farnosti 
křtěná i Petra Aschenbrennerová. Společně 
jsme zavzpomínaly nejen na její významný 
den, ale i na dobu této slavné životní události 
předcházející.

Petro, ty ses narodila v Českém Brodě. Tvůj manžel Roman taky, kde jste se 
poznali?

Poznali jsme se v Přistoupimi na zábavě (utekl z vojny). Já ho znala od 
vidění, zaregistrovala jsem ho až později, když nosil křiváka. Mně se to 
vždycky strašně líbilo, bylo to cool. Měl načesané vlasy a vypadal jako John 
Travolta. 

Pracuješ jako účetní, pamatuji si to správně?
Ano, pracuji v jedné soukromé firmě, ale matematika mě ve škole paradoxně 
nebavila a na střední škole jsem z účetnictví sotva prolezla. 

Aha, to mě překvapuje. A co Tě bavilo?
Mě bavil těsnopis. Po škole jsem dělala takové ty administrativní pracovnice 
a tajemnice, sekretářky, … ale pak jsem odpověděla na nějaký inzerát 
na administrativu, ale nakonec se ukázalo, že pán potřebuje ženskou 
do pokladny jako záskok za mateřskou. Pak jsem tam už nějak zůstala, 
přidávaly se k tomu jiné věci a už jsem u toho zůstala. Ono to moc o počítání 
není, co potřebuju, sečtu si na kalkulačce. Jak jsem byla vždycky špatná 
v matematice ve škole, tak si někdy zkusím sečíst tři čísla pod sebou, jestli 
to ještě zvládnu. Někdy mi to vyjde, někdy mi to nevyjde. Mně šel vždycky 
vlastně ten těsnopis. Z toho mám dokonce státní zkoušku.

Používá se ještě dneska někde?
No, to nevím, spíš ne.
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U soudu?
Pokud ještě vůbec, tak už tam na to určitě mají nějaké záznamové 
zařízení. 

Není to depresivní, že jediná věc, která Ti v životě šla, se už nepoužívá?
Možná, že bych se mohla věnovat nějakému speciálnímu písmu, třeba by 
mi to šlo. Kaligrafie nebo tak něco…

Mohla bys třeba rozluštit mayské písmo!
Ne, do toho se pouštět nebudu. Nejsem vůbec studijní typ.

Počkej, ale vždyť Ty přece studuješ.
Vrhla jsem se na ten katechetický kurz. Ten teď trvá už druhý rok. Do konce 
měsíce máme odevzdat nějakou práci. Jde to, dře to. Skvělé je, že jsme v tom 
takhle čtyři, takže se vlastně táhneme. Otázky vypracováváme společně, 
někdo něco přidá… Zkouška na konci prvního roku byla kolokvium. Letos 
se mi líbila liturgika. Po ukončení tematického bloku byl test. Dostali jsme 
k vypracování asi třicet otázek a deset z nich se pak objevilo v tom testu.

A jak probíhal test?
Probíhal přes internet. Dali ho na server pro studenty a tam si ten test 
otevřeš. Máš na to deset minut, po uplynutí této doby už nemáš šanci. Měli 

jsme test z církevních dějin, ten jsem 
teda projela. Přišel odkaz s tím, že ho 
máme udělat někdy do měsíce. Zrovna 
jsem seděla ve vlaku, neměla jsem 
brýle, otevřela jsem si odkaz v mobilu. 
Nevím vůbec proč, ale najednou jsem 
se tam přihlásila a začala test vyplňovat 
na trase Kyje – Počernice. Měla jsem 
samozřejmě jen jednu šanci, kterou 
jsem teda takto projela (doslova). 
Podařilo se mi pak ale dojednat si ještě 
jeden pokus. Co systém nezakazuje, je 
povolené. Ještě nevím, jak to dopadlo…

A tohle Tě baví?
Jak co. Nemám pocit, že bych měla 
nadání někoho učit. Ale zase pro mě je 
tam spousta věcí, které se dozvím, a to 
mě nabíjí. Když jsem tenhle kurz začala 
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navštěvovat, bylo to takové období, kdy jsem nevěděla, co se sebou. V práci 
to nebylo dobré, přemýšlela jsem, jestli neodejdu, jestli nebudu dělat něco 
jiného zase… ale pak se to uklidnilo a kurz mi zůstal.

A neuklidnilo se to proto, že jsi se tím kurzem zaměstnala?
Je to možné, že je to i tím. Jsou některé předměty, které mě nebaví. Nejhorší 
je, že tenhle rok jedeme celý online. Těšila jsem se na praxi, že budu někde 
nahlížet… ale teď se máme jen ptát, jestli nás něco zajímá. Namísto praxe 
jsme měli seminář. Byla jsem dost překvapená, jak perfektně to mají 
zpracované a hned mě napadlo, kde by to šlo jinde praktikovat, na naše 
farní děti, nebo v základních školách. Jenže já nejsem pedagog, nemám 
žádné zkušenosti, ani praxi, takže spíš jen tak koukám a obdivuju.

A když teď máš lepší znalosti, už jsi je někdy použila? Abys někomu něco 
vysvětlila…

Ano, manželovi. Tu a tam mě vykolejí nějakým dotazem, a když vím, co 
odpovědět, mám z toho radost. A taky ségře. Takže aspoň z toho mám 
dobrý pocit, že na tom kurzu jsem.

Pátrali jste někdy po původu vašeho příjmení?
Ano, pochází to od povolání – ašenbreneři žili na Šumavě a mýtili, klučili  
a pálili dřevo. Vyráběli potaš, která se přidávala do skla, aby bylo barevné. 
Prapůvodně. Takže ašenbreneři zapříčinili to, že v jednu dobu byla úplně 
holá Šumava.

Nejdřív ašenbreneři, potom kůrovec.
Přesně. Pak začali tu potaš získávat z něčeho jiného a už k tomu nepotřebovali 
dřevo, takže se Šumava zase zalesnila. 

Takže někdo z vašich předků musel tuhle práce vykonávat.
Ptala jsem se mého tchána, ale on si nic takového vůbec nepamatuje, ani 
že by byli v rodině třeba němečtí příbuzní, nevíme nic…

Šumavu každopádně ještě neopustíme, protože Ty, pokud nejsi v Českém Brodě, 
jsi právě tam. Co se tam děje tak zajímavého?

Stavíme si vejminek. Už je skoro hotový, čeká nás kolaudace. Já tam 
prchám moc ráda. Je to ve vesnici, kde se narodil tchán, ale není to snad 
ani vesnice, je to spíš taková osada. Je tam osm chalup, má to osm čísel, 
ale to jedno číslo je asi 1,5 km daleko, takže jsem donedávna nevěděla 
vůbec, že tam něco takového je. Bydleli tam tři lidi, teď už tam bydlí dva. 
Jedna paní, která tam dřív jezdila na chalupu a už tam nakonec zůstala, 
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ale na zimu se myslím vrací do Prahy. A ti další dva jsou Němci, takže taky 
těžko říct, jestli tam mají trvalé bydliště. Možná, že jediný, kdo tam bude 
mít trvalé bydliště, budu já. 

A jaký je plán?
Plán je takový, že až budeme moct, tak se tam přestěhujeme. Ale zase na 
stáří úplné ne, protože tam opravdu nic není, ani krám, ani soused, ani 
doktor. Autobus tam jede dvakrát denně, z toho ten první jede po páté 
ranní. Bez auta se tam nedá být. Pamatuju si, že když mě Matúš křtil, tak 
jsme se o tom na zahradě bavili. Když jsme se tehdy rozhodli, že bychom si 
tam tu chatu zvelebili a přestavěli, tak jsem měla na jazyku, že je to Bohem 
zapomenuté místo, že tam zkrátka není vůbec nic. A Matúš se tehdy na 
mě podíval a řekl: no ale Bůh tam je! A je pravda, že tam máme hned před 
barákem kříž. 

Ten znám, pamatuju si ho z fotek, které jsi 
posílala o loňských Velikonocích.
Ano, to je on. Lidi už si zvykli, že když je pod 
ním zapálená svíčka, že tam jsem. A já je tam 
zapaluju pořád. Můj muž už se divil, kolik jsme 
utratili za svíčky.

Mohl by Ti k tomu křížku přivést od domu 
elektřinu. Udělal by tam zásuvku a mohla by 
sis tam zapínat lampičku.
Začalo to tak jako zlehka. Nejdřív mi to tam 
přišlo takové opuštěné, tak jsem tam jednoho 
dne natrhala luční kvítí. Dala jsem ho do 
zavařovací sklenice. Brzy to uvadlo. Tak jsem 
pak začala kupovat takové ty trvanlivější květiny 
v květináčích, pak následovaly lucerničky se 
svíčkami, pak jsem se tam začala chodit modlit. 
Teď i můj muž už je zvyklý, že když napadne 
sníh, že mi tam odhrabe cestičku a i kolem 
křížku, když seká trávu, tak obseká i křížek. Tam 
když si stoupneš a podíváš se na jednu stranu, 
tak 60 metrů vidíš ceduli Částkov, podíváš se 

na druhou a vidíš to samé. Takže tam když přijedeš ke křížku, jsi uprostřed 
a přehlédneš celou vesnici. Někde jsem slyšela, že každý člověk má nějaké 
místo, kde je Bohu blíž. A v mém případně je to právě ta Šumava. Nechápu, 
jak jsem si mohla myslet, že je to Bohem opuštěné místo… naopak je to 
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naprosto požehnaný kraj, je mi tam krásně, chodím tam, žasnu a obdivuju 
tu Boží vynalézavost a krásu. 

Vraťme se ještě ke Tvému křtu. Matně si na něj vzpomínám…
Bylo to před šesti lety. Křtěni jsme tehdy byli s Petrem Kubíčkem, který 
už teda nežije. Vždycky, když si vzpomenu na křest, tak myslím i na něj. 
Každý rok jsme si psali, že máme společné výročí. Byl to Matúšův kamarád 
z Kolína.

Co Tě k tomu křtu vlastně přivedlo?
Já nevím, asi Duch svatý, ne?

V dětství jsi nebyla třeba někým ovlivněna?
Pocházím z úplně nevěřící rodiny. Akorát můj dědeček vlastně byl věřící  
a brával mě jako malou na Vánoce vždycky na půlnoční mši. Můj děda, 
když jsme někam přijeli, tak prostě zaparkoval auto a první cesta byla do 
kostela. Vždycky. Jenže tenkrát byly kostely otevřené. Takže párkrát jsem 
s ním šla na mši a jeho maminka, prababička moje, ta byla hodně pobožná. 
Po ní jsem měla pár modlitebních knížek a takové ty svaté obrázky. Vždycky 
jsem si je ráda prohlížela, ono to tak zvláštně vonělo. Ta knížka byla bledě 
modrá a byl na ní takový kovaný kříž, do dneška to vidím. Jenže jak jsme 
byli malí, tak já s bráchou jsme vzali tyhle věci a aby nám je někdo nevzal, 
zakopali jsme je na poli. A pak jsme je v životě nenašli. Takže já nemám po 
prababičce vůbec nic, tak dobře jsem si to schovala. Báli jsme se to říct, ale 
nikdo po tom ani nepátral. Několikrát jsme to hledali, ale marně. Dneska 
mě to hodně mrzí. 

Třeba někdy, za stovky let, bude někdo orat pole a najde to. 
Modlitební knížky – skvělý poklad. Takže víra v naší rodině kdysi byla. Ale 
potom to na jednu generaci utichlo. Já jsem už na základce měla pocit, 
že jsem jiná. Tušila jsem, že mám asi jiné hodnoty, než mají mí vrstevníci  
a vždycky jsem měla pocit, že když jdu kolem nějakého kostela, láká mě. Že 
ho nepřejdu, aniž bych se ho nevšimla, zastavím se, trochu popřemýšlím… 
Cítila jsem, že se něco děje, když třeba někdo řekl pane Bože, nebo Ježíši 
Kriste, cítila jsem, že by se to říkat nemělo jen tak, že to není žádné prázdné 
slovo, které vypustíš z pusy, aby sis ulevila. Na střední škole jsem chodila 
po zábavách, koukala po klucích, ale vnitřně jsem měla pocit, že jsem 
nikdy neřešila módu třeba a takové ty puberťácké věci. A to se mě drží 
doteď. Většinou mi nejde o to, jak vypadám. Nebo třeba nemám ráda 
pomlouvání, i když je fakt, že informace o lidech mě zajímají. Ráda si 
všechno vyposlechnu, ale sama se zdržím komentáře. Když se nosily boty 
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na jehlách, já nosila na klínku. Když se začaly nosit klínky, já nosila tenisky. 
Večer všichni sedí, baví se a já si jdu lehnout, protože ráno vstávám do 
kostela. Ani nevím, co si o mě mí kamarádi myslí, ale znají mě léta, berou 
mě takovou, jaká jsem. Tedy aspoň doufám.

Možná to semínko víry zasel už Tvůj dědeček.
Jo, to si myslím taky. Vzpomínám si, že jsme jednou byli na střední škole 
v Anglii, večer jsme tam seděli narvaní v jedné místnosti a najednou se 
někdo zeptal: je tady někdo věřící? Nikdo se neozval a já jsem tehdy hodně 
přemýšlela, jestli to nejsem já. Jestli já nejsem věřící vlastně. Do té doby mě 
to nenapadlo, ale jak se mě na to někdo zeptal, nemohla jsem jednoznačně 
odpovědět, že ne. Pak si taky vzpomínám, to už jsme měli Jendu maličkého, 
byli jsme v Příbrami na Svaté hoře. Vlezla jsem do kaple, že se podívám  
a odejdu. Ale nemohla jsem odejít, stála jsem tam a najednou ke mně přišel 
mnich a dal mi obrázek Jezulátka. Na druhé straně byla modlitba. Vyšla 
jsem ven, Roman na mě kouká a říká: kde jsi to vzala? No to mi dal nějaký 
bratr řádový. A proč to dal zrovna Tobě? Do dneška ten obrázek mám, 
v modlitební knížce. Stala se mi tam ještě druhá věc, to byl Honza malý, on 
už tenkrát zlobil, vlezl do nějakého obchůdku s těmi liturgickými předměty, 
chopil se tam kříže a ten kříž držel v pacičkách, byly mu tak tři roky. Šel 
s ním ke mně a že ho nutně potřebuje, že ho chce mít. Paní, které tam 
prodávala, z toho byla úplně vedle, pořád říkala, že je to anděl. Kdyby toho 
anděla viděla deset minut před tím, než jsme do obchodu přišli, jak se válel 
vzteky na zemi… Prodavačka se ho ptala, jak se jmenuje a on odpověděl 
Jan. Neřekl ani Honza, Jenda, jak jsme mu běžně říkali, odpověděl Jan. 
Dovedeš si představit, co to s tou prodavačkou udělalo. Paní, to je anděl, já 
Vám slevím! Ona mi ho tehdy prodala za úplně směšnou cenu. A kříž nám 
dodnes visí doma na zdi. 

Jak tedy vlastně došlo k tomu, že ses obrátila?
V noci jsem si sedla na posteli a říkám manželovi: nechám se pokřtít. On 
si taky sednul a řekl: hlavně nech pokřtít Honzu. A bylo. Druhý den, aniž 
bych věděla, kdo je tady farářem, jak se co dělá, kam jít, našla jsem si na 
internetových stránkách adresu a napsala jsem Matúšovi email, že chci 
křest pro sebe a pro svého syna. A jsem tady! Vůbec jsem ale nevěděla, co 
to obnáší. Vůbec jsem neznala obřady v kostele, co to znamená. Teď, když 
to srovnám za ta léta, jak už člověk zná ty významy a teď ještě v té liturgice, 
když jsme brali liturgii křtu, tak mi to teprve dochází. Člověk má snad víc 
štěstí, než rozumu. 

22 FČAS 5/2021



A co s Tebou to rozhodnutí udělalo? Co bylo dál?
Byla to síla, protože já nejsem moc ráda středem pozornosti. Matúš mi 
nejdříve řekl, že první, co udělám je, že začnu chodit v neděli do kostela. 
A teď mě zavolal před všechny ty věřící dopředu. Šourala jsem se pomalu, 
nevěděla jsem, co mám dělat, jak se mám chovat, kdy se mám uklánět… 
a najednou jsem byla strašně moc na očích. Když mě Matúš zavolal, že 
tady máme čekatelku křtu, paní Aschenbrennerovou, byla přijata do 
katechumenátu, pojďte se nám představit… Špatně jsem to snášela. Já 
třeba i nerada čtu. Často si zapomenu brýle, tak si je půjčuju od Jarky 
Přikrylové.

Kdybys tohle všechno věděla, změnilo by to Tvoje rozhodnutí?
Cítila bych zodpovědnost, za sebe i za syna. Navíc, když ani nevím, co mě 
čeká… Nevěděla jsem skutečně nic, co je to DMC, jak se modlí Otčenáš, já 
ho ani neznala, ani Zdrávas Maria. Všechno jsem se učila úplně od nuly! 
Díky Bohu za pana Cetla z Bylan, který stojí vždycky vzadu, jako já. Se vším 
mi pomáhal, všechno to klekání a vstávání a gesta jsem se učila od něj, 
odkoukávala to. On mi pomáhal, ale vlastně to vůbec nevěděl.

Jak probíhala Tvoje příprava na křest?
Měla jsem klasický roční katechumenát, na 
který si ale nějak výrazně nepamatuju. Jen 
že jsem musela začít chodit každou neděli do 
kostela, a pak na jeden takový silný moment, 
když mi Matúš řekl, že mám přijít do farního 
centra na kafe. To mě zaskočilo, moc se mi 
nechtělo. Proč bych tam měla chodit, mezi 
cizí lidi? Navíc oni se mezi sebou všichni znají 
a teď tam přijde někdo cizí, proč by na mě 
měli být zvědaví?

Ale přišla jsi.
Přišla, potkala jsem se s Pavlem Štěpánem, který se mě hnedka zeptal, 
jestli s nimi nepojedu na hory. 

Takže to bylo rychlé seznamování. Co Ty na to?
No jela jsem. 

A už ses tolik nebála?
Je fakt, že mě totálně dostala bezprostřednost farníků. Ta ochota, otevřenost. 
Začala jsem se s nimi stýkat a pak jsem zanedlouho zjistila, že ačkoliv jsem 
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z Brodu, tak tu moc času netrávím a nikoho neznám. Najednou jsem znala 
spoustu lidí z kostela. S Matúšem jsme se dostali také k tématu Bible. Byla 
jsem šokovaná z toho, jak je obsáhlá. Bála jsem se, že to nikdy nedokážu 
přečíst! Pak jsem musela přiznat, že pořád skáču zepředu, zezadu, skončím 
uprostřed… A Matúš mi tehdy řekl: no to je dobře! Bible se nedá číst jako 
knížka. Pak jsem začala chodit na setkání s jáhnem Pečeným a to mě moc 
mrzí, že teď není, protože to mě pořád baví. Líbí se mi, že tam chodí lidi 
napříč generacemi. 

Jak sis svůj křest představovala? 
Moje představa byla taková, že se budu připravovat někdy na křest, pak mě 
pan farář někde v koutku pokřtí, s vyloučením veškeré veřejnosti, já si budu 
chodit v neděli na mši a to je všechno.

A ono je to všechno jinak.
Úplně.

Cítíš povinnost dělat něco jinak? Táhnou Tě třeba ostatní farníci, že chodí na mši 
i v týdnu?

Ne, to ne. Lidi skáčou z letadla, to taky nepůjdu. Já sama to potřebuju 
jinak. A potřebuju to čím dál tím víc. Jednak chodím do kostele častěji, jak 
mi to pracovní povinnosti dovolí, ale zjistila jsem, že už třeba i dovolenou 
vyhledávám na takových místech, aby tam bylo nějaké posvátné místo. 
Taky jsem zjistila, že se obracím na Boha i během dne, takové ty střelné 
modlitby, když si uvědomím v nějaký okamžik, že to bez něj nezvládnu. 
Nevím, jestli se to tak dá nazvat, ale já tomu propadám. Ale stejně mi 
pořád připadá, že jsem málo zbožná. 

Změnil křest Tvé manželství?
Jako novokřtěnec jsem měla pocit, že jsem svatá, aspoň tu chvíli, ono 
stačilo tak hodinu a bylo po svatosti. Je fakt, že je to trochu jiné, nemůžu 
prásknout dveřmi a říct odcházím, už mě to nebaví, takhle jednoduché to 
není. Už jsem to před Bohem slíbila, slib Bohu nemůžu přede nedodržet. 
Když jsou dva věřící, tak je to něco jiného, ale když ten jeden v Boha 
nevěří, je to takové zmítání se. Alespoň já mám pocit, že se zmítám. Mám 
naprostou představu co, jak a kdy bych měla dělat, čeho se zúčastnit, ale 
představa mého muže je kapánek odlišná. Já přeci nemůžu jet na kolo, 
výlet nebo jít na párty k přátelům, když mám zrovna v plánu jít na mši nebo 
nutně potřebuju jít adorovat. Připojím se prostě později. Snažíme se to 
skloubit. Bez tolerance mého muže by to ovšem nešlo. Je fakt, že se ale náš 
život začal točit kolem církve. Chci-li být užitečná společenství, kterému 
jsem nesmírně vděčná za to, že mě vůbec přijalo, tak mě to vyloženě nutí 
něco taky dělat.
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Ale Ty už jsi našla i něco konkrétního, co v rámci našeho farního společenství 
děláš.

Jo, teď jsem zase na poslední chvíli objednávala plakáty na Noc kostelů. 

Jak jsi se k téhle práci dostala?
To byla náhoda. Po jednom kázání otce Martina, kde mluvil o tom, jak může 
být člověk prospěšný církvi, jak může být aktivní ve farním společenství, 
jsem klečela a prosila Boha, ať mi dá nějaké znamení, jak bych teda mohla 
být církvi prospěšná. Chodím uklízet, tak to je málo, ať se mi teda něco 
namane. Když jsem vylezla z kostela a koukala, kde se s kým Honza zase honí, 
najednou přišel otec Martin, jestli bych si nevzala na starost administrativní 
činnost Noci kostelů. S otevřenou pusou jsem na něj koukala, pak přes něj 
na kostel, a říkala si: no to není možné, taková rychlost! 

Baví Tě to?
Myslím, že mi to vůbec nejde. Ze začátku jsem dělala spoustu zbytečné 
práce, ale teď je covid a zase nedělám nic. Kdybych měla čas se tomu 
věnovat, šlo by to lépe. Ale pořád jsem v práci, mám uzávěrky, to je stres, 
do toho jsem si vymyslela ten katechetický kurz, takže to jsou soboty 
obsazené, nemluvím o tom, že bych se měla učit. Do toho domácnost, na 
Šumavě stavba, říkám si, jestli už to nepřeháním. A pak zase klečím a zase 
prosím… 

Když srovnáš svůj život před křtem a život 
teď…?

Je úplně jiný. I civilní život se točí 
kolem víry. Já moc nevzpomínám, 
jsem člověk, který by nevrátil ani 
den. Domácnost běžela, je pravda, 
že člověk možná víc propadal 
zoufalství. Teď, když je mi špatně, 
tak vím, na koho se mám obrátit. 
Že stačí zakleknout, ani klečet 
nemusím, já kolikrát i ležím, snad mi 
to odpustí. Předtím jsem měla pocit, 
že všechno musím zvládnout sama, 
za každou cenu. Pak jsem zjistila, že 
všechno sama nezvládnu a že i to, že 
to nezvládnu, může být pozitivní. 



DARUJEME
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Když srovnáš svůj život před covidem a život teď…?
Mám úplně jinou představu o praktikování víry. Dřív jsem si myslela, že moje 
víra je moje věc a budu si to dělat po svém. Nejsem moc komunikativní, 
mám ráda svůj klid, někam si zalezu a nepotřebuju společenství, tenhle 
pojem mi nic moc neříkal. Až do doby covidu. Díky němu jsem si najednou 
uvědomila, že společenství opravdu potřebuju. O loňských Velikonocích 
jsem si poprvé uvědomila, že musím víru s někým sdílet a potřebuju 
také podporu. K tomu skvěle slouží třeba společenství žen, které teď 
provozujeme vlastně jen jako whatsappovou skupinu. Přišlo mi hrozné 
zjištění, že vlastně zemřeš a nemá se za tebe kdo pomodlit. Tohle by mě 
dřív vůbec nenapadlo… Tahle doba je hrozná, ale pro mě je i dobrá, protože 
jsem si díky ní uvědomila, že tu víru v sobě mám. Ale sama ji nedokážu 
zvládnout, potřebuju to s někým sdílet, potřebuju se mít s kým modlit.

Péťo, co se Ti v téhle farnosti nejvíc líbí?
Když to srovnám s tou Šumavou, tak tam taky chodím do kostela, ty lidi tam 
znám. Ale farní rodinu, tu mám tady. Tady ty lidi mě přijali, ukazovali mi 
cestu, kudy mám jít a ukazují stále. Když se přestěhuju, tak vždycky najdu 
někoho, kdo mi bude sedět. Ale tyhle lidi byli první, prožívali se mnou křest, 
křest mého dítěte, já prožívala křest jejich dětí, narodily se tu děti, teď jsou 
už některé velké, ty osudy už jsou propojené. Je to součást mého života,  
o kterou bych nerada přišla.

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

...zakrslého králíčka
V minulém čísle Fčasu, jsem vám psala o svém prvním 

chovatelském počinu. Už víme, že králíčci jsou dva,  
s největší pravděpodobností holčičky. Jedna už se brzo 
bude stěhovat do Klučova, pro druhou bych touto 
cestou chtěla nový domov sehnat. Obracím se tedy na 
vás s dotazem: Nechtěl by někdo zakrslého králíčka?  
K odběru bude v druhé polovině května. V případě zájmu 
volejte na telefon 725 877 969. 

JANIČKA STRNADOVÁ



27 FČAS 5/2021

LITURGICKÉ OKÉNKO

Věřím v Ducha svatého
V minulém čísle farního časopisu jsme se v liturgickém okénku začali věnovat třetímu 

článku Nicejsko-cařihradského vyznání víry, totiž víře v božství Ducha svatého. Nyní 
bychom naše úvahy na základě tohoto vyznání dokončili.

Po slovech – Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, kterým jsme se věnovali 
minulý měsíc, následují slova: který z Otce i Syna vychází. Jedná se o velmi diskutovaný 
text vyznání víry, který se stal symbolem rozkolu mezi Východem a Západem, ke 
kterému došlo roku 1054. 

Když se podíváme do vyznání víry koncilních otců ze 4. stol., nalezneme tam vyjádření, 
že věříme v Ducha svatého, který z Otce vychází. Následná slova „i Syna“, latinsky 
„filioque“ (podle toho název sporu o „filioque“) byla dodána do tohoto vyznání až  
v 9. stol. císařem Karlem Velikým.

Abychom všemu lépe porozuměli, podívejme se na nauku o „Filioque“ z dvojího 
pohledu. Z historického, a pak z teologického.

Začněme historickým. Ve 4. století (395, za vlády císaře Theodosia) došlo  
k rozdělení římské říše na dvě části: Východořímskou a Západořímskou. Vláda byla 
svěřena dvou Theodosiovým synům. 4. září roku 476 došlo k pádu Západořímské 
říše. Již v době nájezdu různých válečníků se projevovala důležitá úloha papeže (např. 
papež Lev Veliký) a jejich starost o město. Postupem času tento vliv dále sílil. A tak 
v 8. stol. jsme již ve stavu, kdy na východě vládne 
císař (Konstantinopol) a na západě se projevuje 
moc papeže (Řím). V závěru 8. stol. Řím čelí dalším 
nebezpečím. Papež se obrací na Východ s prosbou  
o vojenskou pomoc, ale císař odmítá pomoci – je to 
věc papeže. Papež se tedy obrací s prosbou o pomoc 
na sílící Franckou říši a na krále Karla Velikého. Ten 
papeži přislíbí vojenskou pomoc, ale výměnou za to, že 
jej papež pomaže za římského císaře. K tomu také roku 
800 došlo. Během své vlády sjednotil většinu západní 
a střední Evropy. A pokud si dobře pamatujete, tak 
císaři, kteří ve 4. stol. vydávali dekrety o křesťanství 
(313, resp. 380) následně usilovali o sjednocení své 
říše v otázce víry. Proto svolávali koncily do Niceje 
(325) a Konstantinopole (381). 

Císař Karel Veliký koncil nesvolává, ale začíná ve 
své říši rozšiřovat vyznání víry, které je obohaceno  
o „filioque“. Tím odlišuje svou říši od východní říše.  
Z historického hlediska tedy Karlovo jednání 
napodobuje jednání předchozích císařů dvou 
zmíněných koncilů – snaha sjednotit (v tomto případě 
i odlišit) svou říši také v otázce vyznávané víry. Karel Veliký na malbě Albrechta Dürera
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Císaři v Konstantinopoli se samozřejmě papežovo jednání nelíbilo – že pomazal 
za římského císaře nějakého barbara. Na spor tak bylo zaděláno. Nevraživost mezi 
východem a západem rostla, až vyvrcholila roku 1054, kdy se filioque stalo jakýmsi 
svorníkem, který se stal symbolem všech sporů. 

Z teologického hlediska se setkáváme s výtkou východu, že na západě jsme pozměnili 
vyznání víry koncilních otců – tím, že jsme si tam přidali slovo. V důsledku toho poukazují 
na to, že máme špatné pojetí Ducha svatého. A jestliže máme špatné pojetí Ducha 
svatého, pak se špatně modlíme (s odkazem na Pavlův list Římanům, kde se píše, že 
sám Duch se v nás modlí), respektive špatně vysluhujeme svátosti (kde je Duch tím, kdo 
svátosti zprostředkovává).

Západní filioque ale nepředstavuje ve skutečnosti takový problém. Ano, je doplněním 
řeckého textu vyznání víry, jako ho ve 4. století zformulovali koncilní otcové. Ale co do 
obsahu vyznávané víry k žádné hlubší změně nedošlo. 

Všichni jistě velmi dobře víme, že každý překlad už něco z originálu ztrácí. Že žádný 
překlad nedokáže zcela pojmout to, co je vyjádřeno v jiném, originálním jazyce. Tak 
je tomu také v otázce vycházení Ducha svatého. V řeckém textu je vyjádření, že Duch 
svatý „ekporeouomai“ z Otce. Toto řecké slovo vyjadřuje, pokud bychom to opisovali, 
že Duch svatý vychází primárně z Otce. Latinský překlad zmíněného, „procede“ spíše 
vyjadřuje, že Duch svatý vychází výhradně z Otce. Z teologického hlediska tedy bylo  
v latině doplněno to, co v řečtině není výslovně řečeno, ale přesto to řečtina nepopírá. 
Duch svatý vychází primárně z Otce, ale vychází i ze Syna. 

V dějinách došlo několikrát k dohodě mezi Východem a Západem (např. Florentský 
koncil, 1431-1436). Pokaždé se ale jednalo jen o něco, co zůstalo na papíře, nebo jen 
mezi čelními představiteli církve Východu a Západu. Poslední důležité vyjádření učinil 
sv. Jan Pavel II. který vyjádřil, že je v katolické církvi možné vyznávat obě varianty  
(s i bez filioque).

Zmíněné vyjádření znovu jiným způsobem zdůrazňuje božství Ducha svatého a jeho 
původ. Vyznáváme jednoho Boha ve třech osobách, kdy každá osoba je úplně celý 
Bůh. Tyto osoby se od sebe liší výhradně jen vzájemnými vztahy: Jestliže u Syna je tato 
odlišnost vztahu vyjadřována tím, že je plozen, pak u Ducha svatého je tento vztah 
vyjádřen tím, že vychází, nebo jinými slovy, je vydechován.

Ve vyznání víry následně vyznáváme, že je s Otcem i Synem zároveň uctíván  
a oslavován. I toto vyjádření jiným způsobem sděluje naši víru v božství Ducha svatého. 
Jestliže je Otec a Syn uctíván a oslavován, pak tato úcta a sláva přísluší i třetí božské 
osobě.

Posledním vyjádřením třetího článku jsou slova – a mluvil ústy proroků. Odhalujeme 
zde věčné božství Ducha svatého, který působil již ve starozákonní době a který inspiroval 
mnohé postavy k tomu, aby sdělovaly a zprostředkovávaly lidem Boží poselství, jeho 
plán spásy.

Pokud byste se chtěli o nauce církve vztahující se k osobě Ducha svatého dozvědět 
víc, můžete si přečíst KKC, články 683 a následující.

MARTIN SKLENÁŘ
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ROZJÍMÁNÍ NAD KŘESŤANSKÝM ŽIVOTEM

O DUCHU SVATÉM
Žijeme ještě velikonoční radostí, ještě Pán nevstoupil na nebesa, ale již teď se 

můžeme přiblížit k radosti Letnic. Je to padesátý den po Velikonocích a deset dnů 
po Nanebevstoupení Páně. Líbí se mi zajímavý slovenský překlad, který Letnice 
nazývá Turíce. Škoda, že neslavíme společně s nedělí i svatodušní pondělí, jak je 
tom u našich německých, rakouských nebo polských sousedů. Na Moravě, zvláště 
na Slovácku se dochoval zvyk těchto svátků, které pokračují veselím, a to tzv. Jízdou  
králů. 

Svatý Jan Maria Vianney řekl, že kdo je veden Duchem svatým, má přímé 
myšlenky, proto je mnoho „nevzdělanců“, kteří vědí více než lidé vzdělaní. Jsme-li 
vedeni Bohem síly a světla, nemůžeme se splést.

Duch svatý umožňuje rozlišovat pravdu od lži a dobro od zla. Je jako zvětšovací 
sklíčko, které umí zvětšovat předměty. S pomocí Ducha svatého se všechno zvětšuje. 
Pomocí čoček je hodinář schopen rozpoznat i ty nejnepatrnější chyby rychlosti 
v hodinkách. To platí i pro nás, když jsme osvíceni Duchem svatým, dokážeme 
rozlišovat všechny podrobnosti v našem ubohém životě. 

Bez Ducha svatého jsme jako kamení. Zkuste si vzít do jedné ruky houbu nasáklou 
vodou a do druhé ruky kamínek a pak obě ruce sevřete stejnou silou. Z kamínku 
nevyteče nic. Naopak z houby vyteče mnoho vody. Houba je duše naplněná 
Duchem svatým, kdežto kamínek je srdce tvrdé a studené.

Duch svatý je jako matka, která vede své dvouleté dítě za ruku a jako vidoucí 
člověk, který vede nevidomého. Křesťanská tradice shrnuje postoj, který bychom 
měli zaujmout k Duchu svatému do jediného slova: poslušnost.

 Duch svatý uskutečňuje ve světě Boží dílo. On je, jak říká liturgický hymnus, dárce 
milostí, světlo srdcí, host duší, poskytuje odpočinek po práci, útěchu v pláči. Bez 
jeho pomoci člověk ztrácí nevinnost a sílu. Uzdravuje to, co je nemocné, on zahřívá, 
co je studené, on napravuje to, co je zkřivené. On vede lidi k přístavu spásy. 

Až přijde Duch pravdy, řekl Ježíš – oslaví mě, protože z mého vezme a vám to 
oznámí. (Jan 16,14). Nemůže tedy existovat víra v Ducha svatého, jestliže neexistuje 
víra v Krista, v Kristovo učení, zázraky, v církev. 

My křesťané nosíme velký poklad milosti v nádobě hliněné. Bůh svěřil své dary 
křehké a slabé lidské svobodě. Můžeme pochybovat o lidech a nikdo z nás si nemůže 
být jist sám sebou. Proto bychom měli každý den zakončit pokorným mea culpa, to 
je upřímným zpytováním svědomí a lítostí. Ale nemáme právo pochybovat o Bohu. 
Pochybovat o církvi, o jejím božském původu, o spasitelné účinnosti jejího hlásání, 
o svátostech, znamená pochybovat o Bohu.

Každá generace křesťanů má vykoupit a posvětit dobu, ve které žije. Proto je 
nutné, aby   křesťané dovedli chápat a sdílet úzkosti ostatních lidí, svých bližních. 
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Aby jim skrze dar jazyků pomohli poznat, jak mají odpovídat na proud božské 
lásky. 

Dalo by se říci, že z darů Ducha svatého potřebujeme hlavně dar moudrosti, 
abychom si zamilovali Boha a tak uměli správně hodnotit různé životní situace  
a záležitosti.

Můžeme na sebe vztahovat otázky sv. apoštola Pavla: „Nevíte, že jste Božím 
chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch?“

Zakončím toto rozjímání o Duchu svatém slavnostním hymnem, který je ohlasem 
nepřetržité modlitby celé církve:

Přijď, Tvůrce, Duchu svatý k nám
a navštiv myslí našich chrám,
sestup z nebeské výsosti,
duše nám naplň milostí.
Nauč nás Boha Otce znát
a Syna jeho milovat
a v tebe, Duchu svatý, zas
důvěřovat v každý čas.

AUTOR, KTERÝ SI NEPŘEJE BÝT JMENOVÁN

ŽIVÝ RŮŽENEC
Milí bratři a setry,
květen, Mariin měsíc je opět tu a s ním i já s tradičním připomenutím Živého růžence. 
Jistě víte, že nás loni opustila paní Kohoutová, která byla do Živého růžence také zapojena. 

Sháníme proto další členy, aby naše růžencová růže byla kompletní. Jste-li tedy ochotni se 
každý den pomodlit jeden desátek růžence na úmysl farnosti, neostýchejte se mne, ideálně 
hned nebo nejpozději do konce května, kontaktovat. Vše potřebné každému ráda vysvětlím 
a dostanete konkrétní rozpis úmyslů i jednotlivých tajemství, takže se není čeho bát.

Upřímný dík patří všem, kteří již do Živého růžence naší farnosti zapojeni jsou. Možná 
si ani neuvědomujete, jak je tato vaše služba pro naše společenství důležitá. Pevně věřím, 
že s vámi můžeme i nadále počítat, ale samozřejmě mám pochopení i pro ty, kteří by  
z jakéhokoliv důvodu ve svém závazku pokračovat již nechtěli. V tom případě mi, prosím, 
dejte co nejdříve vědět, abych to věděla při chystání rozpisu na další rok, který dostanete 
snad opět před prázdninami. Máte-li nějaké návrhy na změnu úmyslů, aby více odpovídaly 
současné situaci a našemu společenství, budu ráda za vaše tipy.

Pokud by měl někdo zájem o mariánské básničky, mohu poskytnout sbírku veršů, které 
jsem kdysi, jako malá, recitovala na májových pobožnostech. Kéž po boku Panny Marie 
kráčíme vstříc Letnicím a necháme v sobě rozžehnout oheň Ducha svatého!

PETRA NAJBERTOVÁ (e-mail: petra.najbertova@seznam.cz, tel: 736404538).
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NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK

Vepřová panenka s pepřovou omáčkou
Ingredience:
2 ks vepřové panenky
15 dkg anglické slaniny
sůl
pepř
3 ks středně velké cibule
0,5 l hovězího vývaru 
3 lžíce hladké mouky na zahuštění
2 kelímky smetany 30% 
olej na smažení

Vepřovou panenku nakrájíme asi na 10 cm dlouhé špalíčky, osolíme, opepříme  
a zabalíme do anglické slaniny. Takto připravené kousky osmažíme na oleji ze všech 
stran tak, aby se maso zatáhlo. Přendáme do zapékací mísy, podlijeme částí vývaru, 
přikryjeme poklicí a dáme dotáhnout do trouby asi na 30 min při 150 °C. 

Pepřová omáčka
Na pánev, do zbylého výpeku, vložíme na kolečka nakrájenou cibuli a smažíme 

do změknutí. Pak zaprášíme třemi lžícemi hladké mouky, přidáme pepř a sůl, krátce 
osmažíme a přilejeme zbytek vývaru. Povaříme asi 5 min a nakonec zjemníme 
smetanou. 

Před servírováním vepřovou panenku nakrájíme na plátky. Jako přílohu můžeme 
podávat vařený či pečený brambor, grilovanou či dušenou zeleninu např. brokolici, 
baby karotku.

JANA STRNADOVÁ
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Milí kamarádi, 
přišel měsíc květen, jinak řečený máj. Určitě znáte výraz Májové pobožnosti (naši 

rodiče prý z dřívějších dob znají spíše Májové průvody, respektive prvomájové průvody). 
Součástí nejen Májových pobožností jsou modlitby k Panně Marii. Kdo zpívá, dvakrát 
se modlí. Protože se stále ještě nemůžeme rozezpívat z plných plic přímo v kostele, 
rozezpívejme se v jednotlivých domácnostech. Zkuste si společně zazpívat třeba píseň 
z kancionálu č. 808. Ale ještě před tím bude potřeba si ji poskládat tak, jak patří.

Ať se dílo podaří a společně pak zazní melodie mířící přímo k srdci naší velké 
přímluvkyně Panně Marii.

MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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