
Drazí bratři a sestry, prožili jsme měsíc květen, pro který je typická mariánská úcta 
a májové pobožnosti. Chtěl bych moc poděkovat všem farníkům, kteří se na různých 
místech, ať už v jednotlivých kostelích, či u soch a obrazů Panny Marie scházeli, aby se 
společně modlili a uctívali Ježíšovu i naši Matku, Pannu Marii. 

Vstupujeme do měsíce června, který je nesen úctou k Ježíšovu Srdci. Chtěl bych vás 
pozvat k tomu, abyste se nadále scházeli ke společným modlitbám a modlili se ve větší 
míře litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Tyto litanie obsahují mnoho invokací, které 
představují tajemství Ježíšova působení. A jsou pro nás výzvou, abychom přemýšleli, 
jak se tomuto Ježíšovu srdci připodobnit. Poslední prosba litanií, Ježíši tichý srdce 
pokorného, přetvoř naše srdce, podle srdce svého, by se pro nás měla stát výzvou. 
Chceme mít takové srdce, jaké má Ježíš, respektive jaké u Ježíše meditujeme v daných 
litaniích.

Měsíc červen je také posledním měsícem školního, potažmo pastoračního roku. 
Tento rok byl velmi atypický. Znovu můžeme přemýšlet o tom, jak jsme v něm obstáli. 
Sám přemýšlím o tom, že jsem mohl být aktivnější ve výuce náboženství dětí – že jsem 
mohl nabízet osobní konzultace zájemcům, apod. O to více děkuji zvláště těm rodičům, 
kteří od dubna posílali děti na náboženství dvakrát v týdnu a že se nám tak nejspíš 
podaří veškerou látku probrat!

V měsíci červnu budeme moci společně prožít některé události. Bude to slavnost Těla 
a Krve Páně s tradičním eucharistickým průvodem. 19. června budeme moci vyrazit 
do pražské katedrály na svěcení nového kněze pražské arcidiecéze (rád bych alespoň 
s dětmi do Prahy vyrazil, ale pochopitelně zvu i všechny dospělé, protože je to jedna 
z nejvýznamnějších událostí v naší arcidiecézi). 

A pak bych vás všechny rád pozval na sobotu 26. června, kdy oslavím 10 let své 
kněžské služby. Zvu vás na společnou mši svatou v 15 h (v případě hezkého počasí na 
farní zahradě) a k následnému setkání na farní zahradě.

Těším se na další dny a týdny, které budeme moci společně prožít na naší cestě za 
naším Pánem. Vyprošuji vám mocnou přímluvu vašich křestních a biřmovacích patronů 
a také tolik potřebné dary Ducha svatého. 

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 6/2021

červen



Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést (Jer 20,7)

Drazí bratři a sestry, drazí přátelé,

v letošním roce si připomínám 
10. výročí kněžského svěcení.

Proto bych Vás chtěl pozvat,  
abyste společně se mnou děkovali Bohu 
za všechny udělené milos�, vyprošovali 
mi jeho milosrdenství za všechna selhání 
a přednášeli prosby o jeho požehnání do 

dalších let kněžské služby.

Slavnostní bohoslužbu budu slavit 
v sobotu 26. června 2021 v 15h v Českém Brodě 
(podle epidemiologické situace buď v kostele, nebo na farní zahradě).

Následovat bude setkání a pohoštění na farní zahradě.
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PRVOSOBOTNÍ POUTĚ K TISMICKÉ MADONĚ

INICIAČNÍ SVÁTOSTI

S návratem do filiálních kostelů a k pravidelnému pořadu bohoslužeb se vracíme 
také k prvosobotním poutím v Tismicích. 

Protože nešlo plánovat dopředu, nebyl pro tentokrát pozván žádný kněz jako host. 

Přesto vás všechny zveme k této pouti za naši farnost. 

Modlitba růžence v 9.30, 
mše svatá v 10 h, 

následné setkání u Přibylů.

V neděli, 30. května 2021 jsme byli svědky 
významného okamžiku v životě Nikolky 

Najbertové, která poprvé přistoupila  
k prvnímu svatému přijímání. 

Přejeme jí, aby ji Boží požehnání provázelo  
v každém dni jejího života.
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Kapli sv. Zdislavy a jejího autora Petra Štěpána
Jak jsme jistě všichni radostně zaznamenali, na faře byla vybudována kaple 

sv. Zdislavy. Je to dílo mnoha lidí z naší farnosti, kterým patří obrovský dík za 
jejich čas a píli! Přiznám se, že ve mně vzbudila silné emoce. Během adorace mé 
myšlenky utíkaly k přemýšlení, jak takový prostor vzniká a co asi znamená ta 
malba na stěně za obětním oltářem. Dnes vím, že se tomu říká freska. Byla jsem 
poučena hlavním autorem kaple, Petrem Štěpánem, akademickým malířem a mj. 
také varhaníkem naší farnosti. Říká, že dělat varhaníka je jeho koníčkem, radostí. 
Takové ministrování prostřednictvím hudby. Považuji za důležité zaznamenat  
a uchovat proces jeho myšlenek a práce při realizaci kaple. Možná to pomůže  
i vám pro pochopení a uchopení tohoto prostoru.

Zhruba před měsícem byla kaple dokončena a slavnostně vysvěcena. Jaké pocity 
ve Vás zůstaly?

Přiznám se, že jsem rád, že to mám za sebou. Je to úleva, protože jsem 
na tom pracoval několik měsíců. Ne, že bych tam byl denně, ale člověk 
to má neustále v sobě, i když na tom zrovna nepracuje. U této práce to 
tak je. Velice vás pohltí. Mám nesmírně tolerantní ženu, ale i pro ni to už 
bylo náročné, protože poslední týdny před dokončením jsem nedělal nic 
jiného.

Splnila konečná podoba vaše počáteční představy?

Nikdy nemám úplně jasnou představu. I já čekám, jak to dopadne. 
Samozřejmě jsem nějaké návrhy odevzdal. U projektů do sakrálních prostor 
to je nutné, už kvůli tomu, že to děláte pro konkrétní komunitu, instituci. 
Návrh musí podlehnout schválení a odpovídat regulím. Takže jsem v tomto 
případě vytvořil model.  Ale od modelu k realizaci se děje plno věcí. Sám se 
někdy divím, co všechno se děje.

PŘEDSTAVUJEME VÁM
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Co všechno má tedy vliv na proces k té finální podobě?

Speciálně u těchto realizací je proces ovlivněn především prací s materiálem. 
V případě fresky se maluje do čerstvé omítky. Jde o starou osvědčenou 
techniku, která je staletími prověřená, kdy se pigmenty zatírají do čerstvého 
štuku. Musí se to udělat poměrně rychle, než ten štuk zaschne. Hraje při 
tom roli i vlhkost vzduchu, jak rychle to schne, okolní teplota, hrubost 
omítky, její savost…

Jak to pak vypadá, když práce nejde podle Vašich představ?

Před třemi lety jsem dělal velkou fresku v Ústí nad Orlicí. Tam to bylo hodně 
jiné než zde. Tady zeď přijímala barvu jinak, musel jsem na to reagovat. 
Výsledek je dramatičtější. Potom jsem se na to dílo díval i já sám jako 
divák, když jsem to dodělal. Ale s tím do toho vstupuju. Člověk se tomu 
nemůže bránit. Jsem hříčkou různých okolností. Nejsem ten typ, který 
by to vymyslel a pak hlava nehlava realizoval, ale chytám podněty a jako 
profesionál musím odlišit, co je podnětné a co ne. 

Když sleduji model kaple sv. Zdislavy, přeci asi jen nějaké odlišnosti od současné 
podoby vidím. 

Já jsem si říkal, že jsem ten návrh modelu ani neměl pustit do éteru (byl 
publikován v dřívějším FČASu pozn. redakce). Model je v měříku 1:25. 
V tom modelu si osahávám věci v prostoru. Mým záměrem bylo zachovat 
zeď pouze pro fresku. Původní úvaha byla, že na zdi bude umístěn také 
svatostánek, ale zdálo se mi vhodnější, aby ten svatostánek měl svoje 
speciální místo. Je doporučeno, aby byl svatostánek bokem, protože když 
kněz slouží mši svatost (zvlášť v tomto malém prostoru), aby k němu nebyl 
zády. 

Jak dlouho ve vás ty nápady uzrávaly?

Člověk v tom prostoru je a přijde to. Nejprve jsme si mysleli, že vše zařídíme 
ze sakrálních předmětů, které jsou různě po farnosti. Já jsem i tuto 
myšlenku v určité době podporoval. Byl už vybrán vhodný oltář, k tomu 
by se doplnil nějaký kříž z inventáře…, ale pak se najednou ozvaly hlasy, 
že bychom to mohli mít soudobé. Ví se, že se tím zabývám, tak jsem byl 
osloven. Já tušil, že když do toho půjdu, vezme to hodně času. Ta myšlenka 
už tu ale byla a zrála. I když nemám sakrálních realizací moc, asi čtrnáct, 
nabídka vždycky přijde po nějaké době, kdy se v člověku nastřádají nápady, 
nebo i ta potřeba. Takže jsem to vzal rád a dělal to s velkou chutí.

Jak tedy probíhá ten proces, když Vám zjednodušeně řečeno někdo řekne: 
„Udělejte z této místnosti kapli.“?

Je to samozřejmě jiné, než když zařizujete obývák. Co se týče toho 
výsledného dojmu, v obývacím pokoji vše ladíte barevně k sobě, vybíráte 
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věci, co k sobě pasují nebo se vám prostě samy o sobě líbí. Tohle je úplně 
jiná činnost. Pro mě to zásadní, k čemu směřuju, je určitá jednota. Ne 
ve smyslu harmonie, estetického vyznění, ale jednota v hlubším, možná 
biblickém významu. I když je tam poměrně hodně odlišných věcí (dřevěný 
oltář, kovový svatostánek, podlaha, malba, strop atd.), tak aby měly 
jednoho ducha. To je pro mě důležitější, než jednotlivé věci, které tam jsou. 
Něco jako je příroda. Taky je v ní plno věcí, ale zážitek máme z toho, že si 
všechny součásti spolu vzájemně odpovídají. Ano, jednotlivosti vnímám – 
kytička je krásná – ale při pohledu do krajiny nás zasáhne ten duch, který 
všechno spojuje i při té různosti. Něco podobného chci vyjádřit v sakrálním 
prostoru.

Co je motivem nebo tématem kaple?

 Oltář jako místo oběti, 
svatostánek jako místo, kde se 
uchovává Nejsvětější svátost. 
To jsou samo o sobě velké 
věci, nedosažitelné. Freska 
představuje nebe. Jejím 
tématem je klanění, andělé 
se klaní svatostánku, oltáři  
a kříži. Kříž je součástí nebe, 
jde tedy o oslavený kříž, který 
již prošel vzkříšením. Opět silné 
téma. Říkám si, že to možná zní 
až pyšně! Kde člověk bere tu 
drzost, tu opovážlivost, toto 
zpodobovat? Malovat něco, 

před čím se budou lidé modlit! Jedna farnice mi říkala, že se do kaple 
přišla pomodlit a mohla se tam modlit. Nevyjadřovala se k tomu, jak se 
jí to líbilo. Otázka, jestli je to hezké, nebo ne, je druhotná. Tady jde o to, 
zdali ten prostor umožňuje to, proč je vytvořený. Tak to mě pak uklidnilo, 
protože to je sdělení od někoho, kdo to neposuzuje z hlediska odborného, 
ale potvrzuje, že je zde umožněno vnímat Boží přítomnost, která je tam 
samozřejmě primárně daná  přítomností eucharistie, ale to všechno kolem 
by mělo s tím být v jednotě, souznění.

Je to jiné, když tvoříte pro svoji místní farnost, než pro tu cizí?

Jednak je to zadarmo, což ale děláme všichni farníci a rádi. Naše odměna je 
v pocitu, že spolu vytváříme ten prostor. Tak to je určitě něco jiného, něco 
navíc. V jiných farnostech dílo dokončíte a odjedete. Už nevíte, jak ho lidé 
přijmou. 

Zmiňoval jste, že návrh kaple musí projít schválením. Znamená to, že existují 
nějaké regule, co a kde má v kapli být? 
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V každé diecézi je zřízena liturgická komise, která návrh posuzuje a hodnotí. 
Jsou tu pravidla liturgická, která říkají, kde by měl být svatostánek, oltář, 
sedes, osvětlení apod.  Pak se ale také někdo vyjadřuje k umělecké stránce, 
zda výtvarná podoba umožňuje tu bohoslužbu. V případě naší kaple, když 
ji pan biskup posvětil, jsem si až v tu chvíli skutečně oddychl. Když je 
posvěcená, už si ji nikdo nedovolí odstranit. Přišla úleva. 

Odstranit? To lze?

Už jsem zažil různé situace kolem realizací – dokonce mi i jednu věc skutečně 
odstranili. Vyjádřit se dnes soudobým výtvarným jazykem není jednoduché, 
protože lidé nesledují umění. Stalo se to, že soudobé umění se odtrhlo od 
vkusu diváků. To je realita. Pokud člověk pracuje tímto způsobem, není 
možné, aby se to líbilo všem. Můj oblíbený skladatel Petr Eben, jehož hudba 
není někdy líbivá, odkazuje na žalm: „Zpívejme Hospodinu píseň novou.“ 
Podobně to mám také já, že se snažím o vyjádření novým způsobem. Ale 
většinou si na to lidé po nějaké době zvyknou.

Myslíte to obecně, nebo konkrétně v církevním prostředí? 

Ta moje zkušenost se stala ještě za totality, když jsme s kamarádem končili 
akademii výtvarných umění. Měli jsme ideály, že budeme dělat pro církev 
a založíme huť. Začali jsme tvořit mozaiky, návrhy interiérů, ale byli jsme 
hodně radikální v tom, že jsme si šli tvrdě za svou představou. Narazili jsme 
mj. také na určitý konzervatismus, který je v církvi zakořeněný. Je fakt, že 
kněží většinou současné umění nesledují, i když by asi měli. Na druhou 
stranu si myslím, že je třeba to riziko nepřijetí podstupovat a usilovat  
o vyjádření víry současným jazykem v současných kulturních souvislostech. 
To je přece výrazem její životaschopnosti. Asi nechceme, aby po nás zůstaly 
jenom muzeální předměty a kýč.

Všechny prvky v kapli jsou Vaší prací?

Ne ne, jde o společné dílo. Já do toho vstoupil v momentě, kdy spousta lidí 
z farnosti škrábala omítky ze staré zdi. Na klenbě se pozná, kdo ryl velmi 
razantně a kdo naopak s jemností. Jako právě Jarda Najbert, který tam 
objevil pozůstatky starých maleb. Několik týdnů chodil naprosto nezištně 
na faru a dělal skoro restaurátorskou práci. To mě velice dojímalo. Klenbu 
jsem nakonec nepřetřel, ale pouze barevně sjednotil a nechal v ní stopy 
starých maleb a zásahů farníků.   

Co svatostánek, oltář, sedes a další součásti kaple. To vše dokážete vyrobit sám?

To ne, já jsem je pouze navrhnul, nakreslil. Oltář dělal sochař Vláďa Plíhal. 
Přesto, že o sobě říká, že není žádný katolík, udělal ho s velikou péčí 
a vědomím toho, o co jde. Stejně tak sedes. Já jsem je pak pomaloval. 
Někdo mi říkal, že jsem měl nechat oltář tak pěkný dřevěný, ale to jsme 
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zase u toho, že mě jde o jednotu toho všeho. Nejde o to se soustředit na tu 
jednotlivost, byť je krásná, potřebuji to mít ve vztahu k ostatnímu.    

Co zajímavě umístěný svatostánek?

Svatostánek dělal Vašek Miškovský, umělecký kovář 
z Chrášťan. Vytvořil takovou robustní kovovou 
schránu, bez zdobení. Sklo svatostánku zase dodal 
Marek Trizuljak, můj kamarád, sklář a sochař.  Sklíčko 
s tou červenou skvrnou – ranou, je jeho práce. Jde 
o tavené sklo, dělané jako vitráž. Náš Honza Přibyl 
nazlatil vnitřek svatostánku, který není vidět. Použili 
jsme zlato, protože jde o ušlechtilý materiál a je 
projevem úcty. Povrch schránky je  pomalovaný 
emajlem v podobné barevnosti jako freska a i na 
něm je pár zlatých plíšků. Pokud si někdo všiml, 
tyto zlaté fragmenty se objevují i v části klenby 
nad oltářem. Svatostánek má vnitřní osvětlení. 
Zde se zapojil Luděk Šmíd a Pepa Kapička, který 
intenzitu světla stále ještě dolaďuje. S Pepou jsme 
již kdysi věčné světlo dělali, což je výhoda. Též ještě 
pracujeme na osvětlení kaple. Využíváme k tomu 
starý trám z tismické fary, na němž a v němž budou 
umístěny různé světelné zdroje. Je to především 
dílo Honzy Přibyla.

Ještě bych se ráda zaměřila na kříž umístěný na fresce, který mě osobně velmi 
oslovuje. Podle původního modelu vypadal jinak, než jak je skutečně zrealizován 
v kapli. Jak došlo k tomuto procesu?

Kříž je součástí té fresky. Formát celkem odpovídá návrhu, ale v průběhu 
práce přišel pan farář s myšlenkou, že by na něm měl být korpus, tělo 
Kristovo. Já to odmítl, protože jsem měl práci rozdělanou a v této fázi už 
jsem to nemohl měnit. Byl jsem neústupný, ale viděl jsem, že z toho byl 
smutný. Samozřejmě mi to vrtalo hlavou. Pan farář by potvrdil, že nejsem 
typ člověka, který si do práce nechá mluvit, protože se domnívám, že mám 
ve své profesi určitou kompetenci, ale na druhou stranu jsem jeho přání 
nemohl opominout. 

Zní to napínavě! Jak to tedy pokračovalo?

Cítil jsem, že kříž by měl být vyvrcholením celé té fresky, je tam 
nejpodstatnější, ale měl by zůstat její součástí. Chápal jsem ho spíše 
abstraktně, jako výrazný, spíše geometrický akcent. S variantou figury jsem 
se dlouho nemohl ztotožnit. Mohl jsem oslovit některého sochaře, ale 
neladilo mně to s celkovou koncepcí. Navíc by se tak termín dokončení  
o dost prodloužil. Blížil se den plánovaného svěcení a i finančně by to 
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bylo o dost náročnější. Pak jsem si uvědomil, že existují takové středověké 
ikony – kříže, na kterých je Kristus namalovaný. Před tím mám ale velký 
respekt. Vše bylo vytvořeno už tolikrát, váhal jsem, zda se do toho pouštět. 
Možná je dobře, že člověk musí překonat vnitřní pnutí a nakonec se pro to 
rozhodne.

Můžete nás seznámit s tím, co tedy ve Vaší představě tento kříž symbolizuje?

Prolínají se v něm Pašije se Vzkříšením. I přesto, že ta děsně krvavá scéna 
proběhla již historicky před staletími, tak my z toho pořád žijeme. To, co 
bylo touto scénou vydobyto, na nás má pořád dopad, žijeme z toho a při 
každé liturgii si připomínáme. Nejsem expresionista. Způsob mé práce 
není vyjadřovat expresi či lidské drama, ale spíš ozvěnu věčnosti. To však 
říkám s velkou opatrností, že se v mé práci trochu odleskne něco, kam 
směřujeme. Jde o kříž, který už je v nebi, přesto zůstává. Kristus je na něm 
trpící i vzkříšený zároveň. Má na sobě pět ran – červených skvrn. Ty rány 
jsou však spíš jako šperky, něco, co tomu dává slávu. 

Rány jste zmiňoval také na oltáři. Má to spojitost?

Na oltáři probíhá oběť, proto jsou tam také ty rány, ale opět jde o rány 
oslavené. Rány, které prošly procesem, už nás neděsí, ale dávají nám útěchu. 
Červená skvrna je také na svatostánku – rána, kterou prochází světlo. A my 
se skrze tuto ránu přibližujeme k eucharistii, která je důsledkem, plodem 
Ježíšovy oběti. To jsou myšlenky, které mě provázely v průběhu práce. Ale 
samozřejmě to nikomu nevnucuju. Pokud v tom někdo uvidí něco jiného, 
je to dobře.

Kaple je zasvěcená sv. Zdislavě, mj. patronce rodin. Promítá se tam někde 
v prostoru?

Zatím ne. Na zdi je ale připravená dřevěná deska, kde se její podobizna 
nějakým způsobem projeví.  Pan farář chtěl, aby v kapli byla zaznamenána 
stopa rodin a dětí. Současná představa je, že deska bude putovat po 
rodinách farnosti. Určitý návod, jak na to, je napsán na její zadní straně. 
Já se do toho také lehce a empaticky zapojím. Tak na to se těším, jak to 
dopadne.

Co bylo nejtěžší při této práci?

To se nedá úplně specifikovat, beru to jako celek. Člověk prožívá vlny -  
chvíle euforie a chvíle zmaru. Někdy od toho odejdu a jsem spokojený, 
jak to vypadá. Už si do toho projektuji, co bych tam chtěl vidět, ale ještě 
to tam není. Ráno pak přijdu, vidím své dílo bez šerosvitu večera a jsem 
v depresi. Ale to k tomu patří, člověk by si pak o sobě hodně myslel. Pro mě 
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je umění cestou pokory a očišťování. Každý jsme dostali nějaké hřivny, ale 
ne všichni stejně. To musí dolehnout na každého, kdo v umělecké branži 
pracuje. V kontrastu s těmi velkými tématy (jako je téma nebe), vnímám 
vlastní bídu a ubohost. 

Jaké je vytvářet něco, co tušíte, že vydrží a přežije Vás to?

Na to radši ani nemyslet, to bych nic neudělal. Tato kaple tu taky nemusí 
být věčně. Přijde nový pan farář a za 20 let se z toho může stát kancelář, 
nebo třeba herna. Zkrátka, každý máme nějaké políčko, které obděláváme. 
To jsme si nevybrali, ty dispozice jsme dostali. Je to radost, ale zároveň 
i starost. Je štěstí, když to pole může člověk obdělávat, má na to síly  
a možnosti. I Pán Bůh nám dává najevo, že nás provází svým požehnáním, 
když pracujeme, nekoukáme jinam, nezávidíme a věrně obděláváme tu 
svoji brázdu. Modlím se za to, abych poznal, kdybych byl mimo. Toto hrozí 
v mém oboru stále. Zároveň však věřím, že cokoliv člověk dělá s Božím 
požehnáním, a nemyslím zde jenom na umění, to zůstává. Je úžasný, že 
máme svobodu se spolupodílet na tomhle stvoření světa a na směřování 
k nebeskému království. 

IVA ZRADIČKOVÁ

JUBILANTI

14. května jsme po mši svaté popřáli naší milé, 
obětavé redaktorce farního časopisu, chápající 
manželce a mamince tří dcer, Katce Novákové, k jejím 
krásným 40. narozeninám. 

Rostoklatská energická blondýnka má mimo jiné 
zálibu v kultuře, hudbě a četbě. Jejím snem bylo 
pořízení velké rodinné Bible do domácí knihovny. 

Částkou, kterou farníci přispěli, jsme Katce mohli 
sen splnit. 

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK
Milé farnice, milí farníci,
jaro se nám přehouplo do druhé poloviny, všechny ovocné stromy jsou už odkvetlé. 

Na jeden výrazně vonící, kvetoucí keř ještě čekáme. Někdo jeho vůni miluje, druhého 
odpuzuje. Pravdou je, že se jedná o velice léčivou rostlinu, totiž bez černý. A právě 
květy z černého bezu budeme potřebovat pro výrobu výborné „Jihočeské bezovky“. 
Limonády, kterou mnozí z nás ochutnali na křtinách Magdalénky Kašparové a jejíž 
recept, který se u nich v rodině dědí z generace na generaci, nám poskytla její maminka 
Jana Kašparová.

Na jednu dávku budeme potřebovat:
3 l vody 
30 dkg cukru
5 ks bezových květů
1 nakrájený citron
šťávu ze 3 citronů

Postup:
Vodu s cukrem svaříme a necháme vychladnout. Do velké sklenice s víčkem vložíme 

pět bezových květů, přidáme jeden nakrájený citron a šťávu ze třech citronů, zalejeme 
vodou a necháme dva dny stát. Po dvou dnech přecedíme, stočíme do lahví a uložíme 
do lednice. Po vychlazení konzumujeme. 

A ještě tip na rychlou večeři:

Domácí vietnamské závitky

Suroviny:
2 ks kuřecích prsou (můžeme použít i maso krůtí, nebo králičí)
rýžové nudle (jedno balení)
rýžový papír na balení závitků
½ většího celeru
1 ks velké mrkve
2 vejce
Solamyl na přípravu masitých pokrmů
sůl
pepř
koření na čínu

Postup:

Kuřecí prsa umeleme, nebo nasekáme, příp. rozmixujeme na kaši (je to rychlejší  
a odpadne nám mytí mlýnku), přidáme uvařené rýžové nudle, najemno nastrouhanou 
mrkev a celer, vajíčka a zbylé ingredience. Vše důkladně promícháme. Rýžový papír 
navlhčíme, doprostřed navršíme připravenou směs, strany papíru překlopíme dovnitř 
a srolujeme. Takto připravené závitky smažíme na hluboké pánvi cca 10 min tak, aby se 
maso prosmažilo. Závitky vyndáme a přebytečný olej osušíme do ubrousku.

Podáváme se zeleninou, pečivem, kečupem či pálivou čili omáčkou.
JANA STRNADOVÁ
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ

O srdci
Nacházíme se v měsíci červnu, krásném to měsíci, plném svěžesti a radosti z krásy 

přírody. Čase voňavých jahod a lahodných třešní, které nám Bůh dopřává. 

Tento měsíc je také spojen se slavností Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Nevím proč, 
ale při vyslovení Srdce Ježíšovo, mám před očima všechny ty obrazy na zdech našich 
předků, které visely téměř v každé sedničce.

Nejinak tomu bylo i u mé pratety Marie Jurové, kam jsem cestou ze školy často 
zavítal. Obrazy byly umístěny nad postelí, ve které spávala. Ruka Kristova ukazovala 
na srdce, z něhož kapala krev. Dost často jsem obraz zkoumal svým dětským 
pohledem a utkvěl mi dodnes. 

Naše srdce je povoláno připodobnit se jeho Srdci. Po tom ve skutečnosti touží 
naše srdce!

David ve svém žalmu prosí „Stvoř ve mně čisté srdce“. A král Šalamoun také prosil: 
“Daruj svému služebníku chápavé srdce“. Ani nežádal dlouhý život, ani bohatství. 
Ale to, co je jediným zdrojem pravého štěstí. 

Osobní úcta k Nejsvětějšímu Srdci existovala už ve středověku. Liturgickým 
svátkem je od roku 1675 po zjevení Pána svaté Markétě Marii Alacoq. Ve zjeveních 
se světice dozvěděla o potřebě odprošování a zadostiučinění za osobní hříchy  
i za hříchy celého světa. Pán žádal rozšířit praxi častého svatého přijímání, zvláště  
v první pátky v měsíci.

Symbol lidského Ježíšova Srdce označuje především nekonečnou lásku Krista ke 
každému člověku. Srdce Ježíšovo milovalo jako nikdo jiný, zakusilo radost i smutek, 
soucit i bol. Evangelisti velmi často poukazovali na spolucítění Ježíše s lidmi: „Líto 
mi je zástupu.“…Slitoval se nad nimi, neboť byli jako ovce bez pastýře. Úspěch 
apoštolů na jejich první apoštolské cestě jej potěšil, jako nás potěší dobrá známka: 
„zaplesal“- hovoří svatý Lukáš a jinde zase Pán zaplakal při zprávě o smrti přítele. 
Neskrýval ani svoje rozčarování: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky… 
kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti.“ Ježíš má před očima dějiny Starého zákona 
a celého lidstva – část židovského národa i pohanů všech časů odmítne Boží lásku  
a milosrdenství. V jistém slova smyslu lze říci, že tady Bůh pláče lidskýma očima 
kvůli bolu nahromaděném v jeho lidském srdci. Jak nebylo Ježíšovi lhostejné, když  
se  někteří malomocní nevrátili poděkovat za uzdravení nebo se k němu nezachovali 
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zdvořile a s náležitým projevem pohostinnosti u farizeje Šimona. Mnohokrát 
projevil obrovskou radost, když  viděl, jak se mnozí kají ze svých hříchů a stávají se 
jeho učedníky.

V Knize Přísloví je psáno, že člověk v srdci uvažuje o své cestě, ale jeho kroky řídí 
Hospodin. 

Srdce, naše skutečné já, nelze ztotožňovat s rozumem, citem ani vůlí. Všechny 
tyto tři položky jsou v něm v rovnováze. Být „doma v srdci“, znamená být pravdivý 
sám k sobě, být citlivý na hlas svědomí a žít v souladu s vlastní přirozeností. 

Když některé věci známe tak dobře, že si je okamžitě dokážeme vybavit, je na 
tom něco značně uspokojujícího. Děti se rychle naučí násobilku - a po celý zbytek 
života pak víme s naprostou jistotou, že sedm krát sedm je čtyřicet devět. Nudným 
mechanickým učením se tyto informace stávají součástí nás samých – známe je 
zpaměti  - srdcem.

Ve středověkém křesťanském myšlení byla představa učení se zpaměti něčím, 
co sahalo mnohem dál než k násobilce. Znamenala změnu směru života člověka, 
přenášením myšlenek z rozumu do srdce, aby tak člověk stál v Boží přítomnosti 
celou svou osobností. 

Když nám někdo otevře své srdce, je nám svěřeno nějaké velmi důležité tajemství 
ze života toho člověka. Srdce je také místem, kde tento člověk může komunikovat 
s Bohem. Srdce je zdrojem naší existence.

Jistě jste už někdy slyšeli slova – čeho je srdce plné, tím ústa přetékají… Jak 
veliké moudro je v těchto slovech. Když je někdo zamilovaný, neustále mluví  
o svém milovaném. Často na něj myslí, má jeho fotografii, těší se na něj, chce  
o něm vědět co nejvíce. Tady mě napadá otázka – jak mohu milovat Pána, když  
o něm vím tak málo, když se o něj tak málo zajímám, ani jsem nečetl Písmo svaté, 
ten „zamilovaný“ dopis, adresovaný právě mně a tobě…

Závěrem možná stojí zmínka, kolikrát je v Bibli uvedena metafora „srdce“ – je to 
více než osm set padesátkrát.

Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř srdce naše, podle Srdce svého!

AUTOR, KTERÝ SI NEPŘEJE BÝT JMENOVÁN
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ROZJÍMÁNÍ O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ II

Nad čím si přemýšlím……nad tím, jak stárnu 
(čtení spíše pro ženy)

V poslední době jsem si uvědomila, jak pomalu 
stárnu. Tedy nestárnu já, chátrá pouze mé tělo, duch 
je stále mladý a svěží. 

Rok s covidem se na mně znatelně podepsal. Co je 
zjevné na první pohled,  jsou kila navíc. A že jich je. 
Práce z domova je sice fajn, nemusím vstávat brzy 
ráno, nemusím se líčit, česat, i zuby si kolikrát čistím 
až během dopoledne, nemusím se hrabat šatníkem 
a vybírat oblečení, abych se do něj ještě vešla. Můj 
oblíbený kousek je teď starý otahaný a fakt už dost 
hnusný župan. Ale je pohodlný a doma na mě stejně 
nikdo nekouká. Maximálně pošťák, ale ten si už si jistě 
zvyknul.

Co je vidět na druhý pohled, jsou prohlubující se 
vrásky. Žel nejen kolem úst od smíchu, ale v podstatě 
všude. Někdy mám pocit, že mám vrásky i za ušima. 
Do práce se běžně líčím, ale teď to nemá cenu. 
Pro koho? Pro pošťáka? Tomu jsem ukradená. Vidí 
stárnoucí, vrásčitou ženštinu, v nehezkém županu. 

Měli jsme doma rozbité zrcadlo v koupelně.  
Samo se otevíralo. Jednou se takhle otevřelo, když jsem se drápala z vany. Ano, 
drápala, protože v ladných skocích z vany mi překáží mých deset kilo navíc. Takže 
uprostřed drápání z vany se na mě to zrcadlo otevřelo a já zůstala koukat s pusou 
dokořán.  Tohle přeci nejsem já! Kdo to se mnou je ve vaně? No, vlastně ty vrásky 
nebyly zas až tak nejhorší. Vůbec celek je takový, že vůbec vlastně není můj. 

Co se s tím dá dělat? Začít opět cvičit, běhat, posilovat, chodit, jezdit na kole, 
zdravě jíst… Anebo se s tím vším smířit. Já hodlám dělat od každého trochu. Chci se 
hýbat, abych se cítila dobře, ale chci se i smířit s realitou, s tím že roky přibývají a že 
už mladší nebudu. Chci se smířit se svým věkem, se svými vráskami, kily, šedivějícími 
vlasy, s neduhy těla, atd. Já se totiž nechci bát stárnout, chci zestárnout tak nějak 
vyrovnaně, jestli to vůbec jde. Má babička mi vždy říkala, ať jsem spokojená s tím, 
jaká jsem. Já se teď dost často obracím na Pána, aby mi dal sílu se s tím vyrovnat 
a hlavně Ho prosím o dar pokory. Babička měla pravdu, vždyť mi v podstatě nic 
nechybí. Tak proč se občas cítím tak… tak nehezky. Přála bych si, aby mě můj muž 
objal a řekl mi, že i když už to není, co bývalo, tak jsem pořád jeho. Zatím mám 
strach. Mám ale také jednu výhodu, vím přece na koho se obrátit o pomoc.
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Má spřízněná duše mi pověděla o knížce, kterou si lze půjčit v kostele a která se 
jmenuje Umění stárnout. Té jsem si tedy nevšimla. Zato jsem si všimla knihy jiné – 
Jak přežít manželství. Měla bych si půjčit a hlavně přečíst obě dvě.  

Po týdnu se k článku vracím. Co se za tu dobu změnilo? Knihy jsem si samozřejmě 
ještě nepůjčila. Ale vrátila jsem se ke sportu. Dvakrát jsem se pokusila o běh. Žádný 
dostih to tedy nebyl, ale rozhodně mi to pomohlo psychicky. Že by to byla ta pomoc 
shůry? Jsem přesvědčená, že ano. A o čem jsem při tom přemýšlela? Že nestárnu 
jen já, ale i můj muž. Načapala jsem ho totiž, jak si potajmu půjčuje mé brýle. 
Třeba i on má strach ze stárnutí a z toho, jak se na něho dívám já. Možná je na 
tom stejně jako já a jen si o tom nedokážeme spolu promluvit a otevřeně si svěřit 
své obavy. Ano, je třeba si přečíst obě dvě knihy. A je třeba své obavy svěřit i Jemu  
a věřit, že On mě neopustí, že mě miluje nehynoucí láskou (na rozdíl od hynoucí 
lásky smrtelníků) a důvěřovat v Jeho pomoc a vedení. Pak spolu určitě dokážeme 
oba důstojně zestárnout.

AUTORKA KTERÁ SI TAKÉ NEPŘEJE BÝT JMENOVÁNA

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Čučím do pomyslné zdi a promýšlím úvod 
knižního putování. Vím přesně, kterou či 
které knihy vám představit a nevím, jakou 
hlubokomyslnou myšlenkou začít. Člověk by 
si myslel, že v čase slavnosti seslání Ducha 
Svatého to přece bude brnkačka. Opak je 
pravdou a není to chyba třetího z Boží trojice, 
ale mého naladění, respektive nenaladění. 
Znáte to, když se snažíte být vtipní, tak 
jste přinejlepším trapní a když se snažíte 
být hlubokomyslní, zůstáváte vysoko nad 
hladinou, bez ponoru. 

Mám to, nebudu se ani nořit, ale ani 
vynořovat. Servíruji, připravte si příbory. 
Začíná se těmi úplně krajními vidličkami. 
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Jako předkrm jsem si pro vás přečetla další díl z tetralogie z období 2. světové 
války. Díl se jmenuje „Když“ od Morrise Gleitzmana. Každá kapitola této knihy 
začíná slovem Když. („Když jsem se ještě jednou vyspal, nastoupil jsem do nové 
práce). Tentokrát jde téměř o konec války a téměř třináctiletý hlavní hrdina Felix se 
dostane k polským partyzánům. My už víme, že se konec blíží, ale oni ještě nikoliv 
a o život jde každý den. Felix pomáhá místnímu lékaři ošetřovat raněné a snaží se 
zbytečně se neptat. I v tomto dílu přichází ztráty a Felix se zaměřil na jediné – musí 
přežít a pokusit se najít své rodiče. 

Polévku vynecháme a pustíme se do 
hlavního chodu. Je jím kniha s krásným 
názvem „Brambory na vloupačku“ od 
švédské autorky Catharin – Ingelman 
Sundbergové. Titul patří žánrově 
mezi komediální „kriminálku“ a má už  
i další dvě pokračování (ta jsem dosud 
nečetla). U této knihy si odpočinete 
i zasmějete, a to obojí k životu patří. 
Nadchnulo mne prostředí, ze kterého 
jsou hlavní hrdinové – domov seniorů. 
Bohužel pro seniory onen domov 
koupil „týpek“, kterému jde hlavně 
o to, co nejvíce ušetřit na provoze,  
a tím mít větší příjem do vlastní kapsy. 
Podcenil důvtip, samostatnost, a hlavně 
odhodlání seniorské partičky, která se 
rozhodne vzít svůj osud do vlastních 
rukou a dostat se do vězení, protože 
„…někdy je i vězení lepší než domov 
důchodců!“. 

Naplánují trestný čin, který by jim do vězení pomohl (ne na moc dlouho) a navíc 
by se mohli dostat k penězům, jenž by rádi použili jako dar pro chudé a přestárlé. 
Partička mě zaujala a jejich plány ještě více. V příběhu často narážíte na zaběhlé, 
stereotypní chování a předpoklady neseniorů, když se setkají s „druhou“ stranou.

A co bych vám naservírovala jako dezert? Jsou to dva zákusky, které jsou zatím 
za sklem knihovní cukrárny. „Boha neokecáš“ (Josef Mixa v rozhovoru s Vítem 
Hájkem) a „Vyhoštěná smrt“ od Jiřiny Šiklové.

Zavíráme, pokračování příště. Doufám, že jste se pořádně na…… (co vás první 
napadlo?).

PETRA MARHOUNOVÁ
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PANNA MARIA FATIMSKÁ
Památku jsme si připomněli dne 13. května. 

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 
trojím zjevením anděla desetileté Lucii Santosové, 
devítiletému Františkovi a sedmileté Hyacintě 
Martoovým. Po této duchovní přípravě dochází 
každý měsíc od 13. května do 13. října 1917 ke 
zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení 
byl ukončen slunečním zázrakem. I když dětem 
zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle  
a výslechy, díky ochraně Panny Marie byl všechny 
komplikace a pomluvy překonány. Tato mariánská 
zjevení po důkladném teologickém šetření byla 
Církví uznána jako pravá dne 13. 10. 1930.

Zjevení začala v době, kdy v Portugalsku 
vládl mimořádně silný protináboženský duch  
a křesťanství bylo velmi pronásledováno. 

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval 
k úctě k Bohu a v této souvislosti je naučil 
modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, 
doufám v Tebe a miluji Tě. Prosím za odpuštění pro 
ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají a Tebe nemilují.“

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze 
všeho mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu.

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické modlitbě.
13. května 1917 si Lucie, František a Hyacinta hráli nahoře na svahu Cova da Iria. 

Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco jako 
blesk. V domnění, že se blíží bouřka, začali sestupovat, aby hnali ovce k silnici. Asi 
v polovině svahu zahlédli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou nad dubem 
paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo z ní jasné, intenzivní 
světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř světla, které paní obklopovalo a z ní se rozlévalo. 
Ze vzdálenosti asi půl druhého metru k nim promluvila: „Nebojte se! Neublížím 
vám. Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. Přišla jsem 
vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců, 13. dne vždy ve stejnou 
hodinu. Pak vám řeknu kdo jsem a co chci. Ještě dodala, ať se modlí každý den 
růženec, aby tak vyprosili světu mír a konec války. Poté se začala vznášet a její 
světlo, jakoby před ní otevíralo cestu do nebeské klenby. 

Děti si nejdříve slíbily, že budou mlčet, ale tajemství neudržely. Hyacinta se o tom 
rodičům zmínila jako první. Ti šli za místním farářem, který zaujal opatrný postoj, 
varoval, že může jít o mámení zlého ducha. 

Při druhém zjevení Paní vyslovila přání, ať se modlí každý den růženec a naučí se 
číst. Také se děti dozvěděly, že Ježíš chce zavést ve světě úctu k Neposkvrněnému 
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Srdci Panny Marie. 
Při třetím zjevení se již děti modlily se zástupem lidí. Paní přišla a zopakovala své 

prosby. Lucie také požádala o zázrak a Paní ho přislíbila v říjnu. Bylo jim ukázáno 
peklo, všichni tři jej viděli jako ohnivé moře, v nichž byli ďáblové a duše. Duše měly 
lidskou podobu, vznášely se v žáru, zmítaly se mezi plameny, bez tíhy a rovnováhy, 
za bolestného a zoufalého volání a naříkání, které vzbuzovalo děs a hrůzu. Paní 
řekla malým vizionářům: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. 
Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka spěje 
ke konci. Nepřestanou-li však lidé urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, 
krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že to je velké 
znamení, kterým Bůh dává najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, 
pronásledováním církve a Svatého otce. Když se budete modlit růženec, opakujte 
po každém desátku: „Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného 
ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce 
potřebují.“ Pak zjevení skončilo jako obvykle. 

Když mělo dojít ke 4. zjevení, děti byly uvězněny na faře a tak ke zjevení došlo 
později ve Valinhos. Byly vyzvány, aby se denně modlily růženec. Na dotaz, co 
s penězi, které lidé zanechávají, dostaly odpověď, ať zhotoví nosítka pro slavnost 
Růžencové Panny Marie a zbytek ať slouží na stavbu kaple. 

Při pátém zjevení se Lucie, František a Hyacinta museli protlačit zástupem, 
z něhož na ně lidé volali prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní na 
různé prosby odpověděla, že některé splní, některé ne a pochválila je za jejich 
askezi.

K poslednímu, 6. zjevení došlo 13. 10. 1917. Toho dne pršelo a Lucie vybídla 
lid, aby zavřel deštníky a modlil se růženec. Poté přišla Paní a řekla Lucii: 
„Chci ti říci, aby k mé úctě zde postavili kapli. Jsem Panna Maria, Královna 
svatého růžence.“ Ještě odpověděla na několik otázek a poté zmizela v dáli 
oblohy. Lidé v tom okamžiku spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem  
a Pannou Marií v bílém šatě s modrým pláštěm. Svatý Josef žehnal světu  
a rukou dělal kříž.

V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční 
kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit a metat všemi směry 
pruhy barev žluté, zelené, červené, modré a fialové. Ozařoval oblaka, stromy, skály i 
lidi. Dvakrát se na vteřiny zastavil a roztočil ještě v oslnivější víření. Pak všichni zažili 
pocit, jakoby se od oblohy odpoutal a padal na ně. Lidé padali na kolena do bláta  
a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy trvaly asi 10 minut  
a vidělo je na 70 000 lidí nejen nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po 
skončení úkazu měli lidé šaty dokonale suché, jakoby vůbec nepršelo. 

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání, modlitbám za hříšníky. Svými 
zjeveními zasahuje toto proroctví do světového dění a do dějin naší spásy. Ve  
12. kapitole Apokalypsy sv. Jan uvádí, že se objeví Velké Znamení – Žena sluncem 
oděná. 13. května 1981 poukázal papež Jan Pavel II. právě na toto místo Písma 
svatého. Označil sám sebe jako svědka nesmírného utrpení lidí. 

Svou cestou do Fatimy, k níž došlo přesně rok po atentátu na náměstí svatého 
Petra v Římě, vyjádřil nejen svůj dík Panně Marii, která se ve Fatimě zjevila  
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a které vděčí za své uzdravení, ale 
podtrhl, jak úzce je Fatima spojena 
se Svatým otcem. V téže době se 
konala v Moskvě světová mírová 
církevní konference, kde se sice 
velmi diskutovalo o atomové smrti, 
ale z níž nevzešel žádný účinný 
návrh. Ve Fatimě zasvětil papež celý 
svět Neposkvrněnému Srdci Panny 
Marie a tím dal Moskvě jedinou 
účinnou odpověď.

Co ve svém celku znamená 
fatimské tajemství? Co nám říká? 
Fatima nenabízí uspokojení pro naši 
zvědavost. To, co zůstává, je výzva 
k modlitbě jako cestě ke „spáse 
duší“ a ve stejném smyslu volání – 
čiňte pokání a obraťte se!

Srdce otevřené Bohu je silnější 
než jakékoliv zbraně. Mariino „fiat“ 
, slovo jejího srdce, změnilo dějiny 
světa.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ

PUTOVÁNÍ

... ve fázi plánování
Tak, jak jsme v loňském roce vyrazili na začátku prázdnin na pěší pouť do Číhoště, 

chceme se i letos vydat na společné putování. Protože prožíváme rok sv. Ludmily 
(1100 let od jejího úmrtí), vyrazíme letos na Tetín - místo mučednické smrti. 
Vyjdeme v neděli 4. července v poledne (po společném obědě v OZ) a k Tetínu 
bychom měli dospět v úterý odpoledne. Zde pak završíme naši pouť slavením mše 
svaté. 

K pouti bude možné se připojit také na kole (vytvoříme samostatnou 
cykloskupinu), další možností je  doprovodit poutníky autem - přijíždět na 
jednotlivá místa, nebo se tak svézt na samotný Tetín. Bližší informace vyjdou brzy  
v některém z čísel Farního týdeníku. Těšíme se na společné putování!

P. MARTIN SKLENÁŘ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Věřím církev
V tomto čísle farního časopisu se dostáváme ke čtvrtému článku Nicejsko-

cařihradského vyznání víry. Článku, který se věnuje naší víře vztahující se k církvi  
a dalším článkům víry.

V nadpisu tohoto liturgického okénka je vyjádření „věřím církev“. Je to záměrně 
(doufám, že mi to korektoři neopravili ). Čtvrtý článek se od předchozích tří totiž 
odlišuje. Český překlad toto nereflektuje, ale v řeckém originálu, i v latinském 
překladu je vyjádření vztahující se k naší víře v tři božské osoby a k víře vztahující 
se k církvi nepatrně odlišné.

V prvním článku je vyjádření „věříme v jednoho Boha“ (v latinském překladu 
„credo in Deum). Druhý a třetí článek začínají „A v…“ jednoho Pána, resp. 
Ducha svatého. Když se ale hovoří o víře vztahující se k církvi, je v řečtině pouze 
předložka „v“ (je tedy vynechána spojka „a“, řecky „kai“) a v latinském překladu 
je to vyjádřeno opačnou změnou. Tedy je zachována spojka „a“ (latinsky „et“)  
a vynechána předložka „v“ (latinsky „in“).

Shrňme si to prostřednictvím latinského překladu. Ten bude pro některé asi 
srozumitelnější, než řecký originál. V něm člověk vyznává: věřím v jednoho Boha 
(credo in unum Deum), a v jednoho Pána (et in unum Dominum) a v Ducha svatého 
(et in Spiritum Sanctum). A pak v jednu… církev (et unam… ecclesiam). 

Zatímco v Boha věříme, ve vztahu k církvi to není věření „v“. Vyznáváme pouze, 
že církev je, že má nějaké vlastnosti, nějaké poslání. Mezi církví a důvěrou, kterou 
k ní chováme, a Bohem, je rozdíl!

Jakou církev vyznáváme? Nicejskou-cařihradské vyznání představuje čtyři 
vlastnosti. Je jedna, je svatá, je všeobecná (katolická) a je apoštolská.

Církev je jedna 
Žijeme v době, kdy bychom mohli mít dojem, že církev jedna není. Vždyť došlo 

k jejímu rozdělení. Ať už v roce 1054 při velkém schizmatu – rozdělení na Západní 
a Východní církev (pravoslaví), nebo při reformaci (16. stol.). Přesto, při vědomí 
tohoto bolestného rozdělení budeme stále vyznávat, že církev je jedna. 

V novozákonních textech se setkáváme hned s několika obrazy, které představují 
vztah Krista a církve. Apoštol Pavel ve svých listech několikrát pracuje s obrazem 
těla. Kristus je hlavou církve, která je tělem Kristovým. Rovněž čteme o obrazu 
Krista-ženicha a církve, která je jeho nevěstou. Anebo se v NZ můžeme taktéž setkat 
ještě s dalším obrazem, kterým je duchovní chrám, jehož základními kameny jsou 
apoštolové. 

Církev je jedna, protože je to Kristova církev. Jedna hlava má pouze jedno tělo! 
Jeden ženich má pouze jednu nevěstu. Pochopitelně se povedou spory o to, které 
společenství křesťanů je to „pravé“, to, které je Kristovým tělem, jeho nevěstou. 
A zcela pochopitelně každé společenství bude zdůrazňovat, že je to právě ono. 
Protože by bylo divné být ve společenství, u kterého bych nevěřil, že jsme ve 
spojení s Kristem. 
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II. vatikánský koncil, když uvažoval o církvi, a to i v kontextu ekumenismu, 
postoupil od tvrzení, že Kristova církve „je“ katolická – tedy tvrzení přímého 
ztotožnění, k vyjádření, že Kristova církve „subsistuje“ v církvi katolické (srov. LG 
8 – věroučná konstituce o církvi, Lumen Gentium). Pokud bychom chtěli původně 
latinské slovo „subsistit“ přeložit jinak, mohli bychom použit termín „bytuje“, nebo 
také „se uskutečňuje“.

Toto vyjádření tedy opakuje přesvědčení, že Kristovou nevěstou je katolická 
církev. Avšak toto tvrzení otevírá také možnosti k tomu, abychom se pozitivně dívali 
i na jiná křesťanská společenství. Abychom si uvědomovali, že rovněž v nich se 
mohou objevovat některé prvky Kristovy církve (tedy rozhodně není vše špatně)  
a že pro nás tato společenství naopak mohou být v něčem příkladem – něco 
prožívají opravdověji.

Rozdělení církve je něčím velmi bolestným, zároveň ale můžeme trochu 
překvapivě říci, že není ničím překvapivým. Vždyť Ježíš v předvečer své smrti, jedna 
z věcí, za kterou ve své Velekněžské modlitbě nejvíce prosil svého Otce, byla právě 
jednota jeho učedníků. Pokud za ni tak vehementně prosil, nečinil tak proto, že to 
je něco jednoduchého a snadného, ale právě proto, že to bude jeden z největších 
problémů jeho učedníků.

Církev je svatá
Tvrzení, které bývá mnohdy špatně vnímáno. Když budeme chtít mluvit o svatosti 

církve, je třeba mít na mysli několik rovin, několik základních tezí.
V první řadě je dobré vůbec stanovit význam slova „svatý“. Hebrejský termín 

„kadoš“ znamená „oddělený“, „vyčleněný“. Svatý je Bůh a pokud hovoříme o něčem 
pozemském jako o svatém, pak v první řadě ve smyslu, že je to oddělené, vyčleněné 
pro Boha. Proto „světíme“ kostel, tedy vyčleňujeme toto místo pro Boha.

Mnozí lidé svatost spojují s bezhříšností. A proto jim činí problém přijímat, že 
církev je svatá. Je třeba pochopit, že svatost není jen morální úkon. Je vhodné 
rozlišovat mezi svatostí ontologickou (bytostnou) a morální.

Pokud si vybavujete, při křtu často říkám, že ve chvíli, kdy dítě pokřtíme, tak mu 
vyroste kolem hlavy svatozář – je svaté, oddělené pro Boha (to je ona ontologická 
svatost). Ale ještě potřebuje, aby svatozář dozrála (morální svatost). Církev je tedy 
svatá také proto, protože je tvořena svatými, totiž těmi, kteří jsou ze křtu odděleni, 
vyčleněni pro Boha.

Svatost církve ale znamená ještě více. U církve rozlišujeme tři stavy. Církev 
putující (jinak tedy církev pozemská), církev trpící a církev vítězná (oslavená, ta, 
která je před Boží tváří). Je snad bez pochyby, že církev oslavená má již plnost oné 
svatosti.

A na závěr je rovněž dobré připomenout, že církev je svatá také proto, že obsahuje 
svaté věci, totiž svátosti.

Církev je všeobecná
Termín všeobecná je překladem slova „katolická“. Ona všeobecnost představuje 

fakt, že církev zahrnuje všechny, je pro všechny. Nikdo není dopředu vyčleněn 
z tohoto společenství. Církev není nějakým spolkem, který by byl jen pro vybrané. 
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To zároveň znamená, že církev své poslání zaměřuje na všechny, bez rozdílu. 
Její misijní poslání je určeno všem lidem. Spásonosné poslání zahrnuje celý svět. 
Jestliže Kristus zemřel za všechny a dal církvi spásonosné nástroje (svátosti), pak 
církev těchto nástrojů má užívat k tomu, aby se spása rozšířila až na konec světa. To 
ostatně vyjadřujeme např. při slavení mše svaté, kdy společně žádáme, ať Bůh naši 
oběť přijme „ke spáse světa“.

Církev je apoštolská
Již jsme mluvili o apoštolech, kteří jsou základními kameny duchovního chrámu. 

Kristova církev stojí na tomto základu a uchovává poklad přijatý od apoštolů. Je 
to poklad, který střeží a který rovněž sdílí dál – zvěstuje světu. Tím, že je církev 
apoštolská, se hlásíme k tomu, že chápeme, že církev není něčím, co si utváříme 
podle svého mínění, ale že ji přijímáme jako poklad, který se předává z generace 
na generaci.

To, že je církev apoštolská ale také odkazuje na apoštolskou posloupnost, která 
se v církvi uchovává. Kristus dal Dvanácti určitou moc (slavit eucharistii, odpouštět 
hříchy). Ti tuto moc předávají dál. A jejich nástupci tak rovněž učinili. A tak se děje 
až do dnešní doby, kdy se moc přijatá od Krista sděluje ve svátosti svěcení.

Apoštolská posloupnost představuje jistotu, že každý biskup může zpětně dojít 
skrze svěcení až k některému z apoštolů (biskup byl vysvěcen nějakým biskupem, 
který byl vysvěcen jiným biskupem, až takto dojdeme k některému z apoštolů). 
Ona moc vyplývající ze svěcení (moc odpouštět hříchy, slavit eucharistii) vyplývá 
z této moci předané apoštoly.

Apoštolská posloupnost bude jedním z podstatných rysů, který budeme sledovat  
u ostatních křesťanských společenství. Pokud biskup, senior, kněz… tuto posloupnost 
nemá, nemůže přijímat ani fakt, že má moc z ní vyplývající.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ



PRO DĚTI
Milí menší i větší kamarádi, 
tento měsíc má Majda dost práce ve škole, a tak jsem jí nabídla, že bych do tohoto čísla Fčasu 

přispěla místo ní. 
Přemýšlela jsem, co byste mohli luštit, doplňovat, vybarvovat nebo skládat. S dětmi doma 

jsme nedávno skládali Báseň života (poznámka pro rodiče - jedná se jednu z metod tzv. Kritického 
myšlení). V ten den jsme probírali téma hory. Udělali jsme si společně myšlenkovou mapu, 
koukali na zajímavý dokument, povídali si o tom, co jsme se dozvěděli, co nás zaujalo a následně 
skládali Báseň.

Vaším úkolem bude se zamyslet nad slovem SRDCE. Právě se z vás stali básníci, máte bohatou 
fantazii, se srdcem jste se setkali na mnoha místech, mimo jiné i v kostele (např. slavnost 
Nejsvětějšího srdce Ježíšova), a vy své představy přenesete na papír respektive do předtištěného 
textu. Na každý volný řádek dopíšete slovo nebo slova, která se k SRDCI jakýmkoli způsobem 
vztahují. Dopíšete je tak, aby dávala s předtištěným textem smysl. Např. první řádek: Má... -  
červenou barvu nebo nekonečné podoby atd.

Až doplníte do všech volných řádek SVÉ slovo nebo slova, zkuste to přečíst třeba mamce nebo 
tátovi a nebo to ofotit a poslat do redakce. Moc by nás zajímaly vaše Básně života.

Ať se máte krásně a skládejte Básně.
PETRA MARHOUNOVÁ
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SRDCE
Má

Potřebuje

Slyší

Vidí

Snaží se, aby

Dělá si starosti o

Rádo se chlubí, že je

Přeje si

Takhle vypadá:



24 FČAS 6/2021

SOUTĚŽ

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: Václav 
Šolta, Pixabay, P&M Červení – Člověk a víra • vychází v Českém Brodě 1. června 2021 • náklad 40 
výtisků • dop. cena/náklady na tisk  10 Kč • NEPRODEJNÉ •

Milí soutěžníci, 

rozházené fotografie z minulého čísla vás 
nezmátly a opět jste trefili. Z fotografie vlevo 
vás pozoruje ona zasažená. 

Toto odhalení může pro někoho být stále 
hádankou. Nechceme vás, milý hadači, trápit, 
proto pro jistotu dodáváme, že na této fotce 
i na archivních materiálech z minula je Petra 
Marhounová.

Naším a Petřiným záměrem bylo pobavit. 
Pokud se nám to nepovedlo, tak odzbrojující 
úsměv na barevné fotografii dole vám roztáhne 
koutky od ucha k uchu zcela určitě! Alespoň 
nám se to děje a nechce to přestat.

Pokud tušíte, která farnice je zakletá v těchto fotografiích, stačí jen napsat na 
farnicas@gmail.com. Asi nemusíme dodávat, že se 
už moc těšíme. Takže - jedeme dál!
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