
Milí čtenáři farního časopisu,
fakt, že právě začíná nový školní rok, jste jistě bezpečně poznali minimálně podle 

nabídky v obchodech, které se předhání ve výběru psacích a jiných školních potřeb. 
Nám křesťanům ale navíc začíná nový pastorační rok a jak se tak dívám na plány, o nové 
výzvy v něm nebude nouze.

Ať už se pustíte do jakéhokoli nového projektu, budete udržovat jen věci již zaběhnuté, 
či se rozhodnete tentokrát zvolnit tempo, přejeme vám, abyste byli spokojení, klidní 
a nechali vše prostoupit Duchem svatým. Totiž právě klid v našich srdcích a uvážená 
mysl může zajistit všem věcem hladký průběh. A pokud se přece jen něco zadrhne, 
nezapomínejme, že máme vedle sebe mocného pomocníka a přítele, na kterého 
se můžeme s důvěrou obracet. Krásně s nadsázkou tak učinil například Aleš Palán,  
z jehož knihy Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět si dovolím citovat: I ty máš, Bože, na 
víc. Odpusť, že to tak říkám, pořád je to za jedna, ale když tomu dáš trochu péče, mohla 
by to být jednička podtržená. Ještě že mě máš. Poradím ti, jak na to. (Aleš Palán: Rady 
pánu Bohu, jak vylepšit svět. Prostor, 2020)

V redakci FČASu tradičně dochází k drobným změnám. Rubriku Představujeme vám 
opouští Iva Zradičková, která se bude za pár dnů naplno věnovat péči o nového človíčka. 
Pokud by měl někdo z vás chuť vyzkoušet si, byť jednorázově, psaní rozhovorů, rádi mu  
v začátku pomůžeme. Je to zkušenost jistě cenná, ale hlavně příjemná. Dále jsme ukončili 
oblíbenou fotosoutěž, resp. zanikla sama přirozeně, když nikdo ze čtenářů neuhodl, 
nebo se nepřiznal, že uhodl tvář Jany Strnadové z jejích dětských fotografií. Pokud 
byste měl někdo nějaký nápad na podobnou legraci, neváhejte nás s ním seznámit. 

Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem, kteří nám vyjadřují podporu. Zvláště 
občasní přispěvatelé, kteří někdy váhají, zda jejich text bude čtenáře zajímat, oceňují 
zpětnou vazbu, zvláště, je-li pozitivní , což zatím vždy byla. A vy ostatní, pokud si 
doma v šuplíku sušíte své myšlenky nebo zážitky, vězte, že FČAS je pro ně jako dělaný 
a vaše příspěvky rádi otiskneme. Nikdy nevíte, koho a konkrétně čím může váš příběh 
ostatní oslovit, uklidnit, nebo třeba i inspirovat.

Do nové sezóny hlavu vzhůru, pevný krok, naději a Ježíšovu blízkost přeje za celou 
redakci

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Farní časopis a společník 9/2021

září



V HLAVNÍCH 
ROLÍCH

SVATÁ
LUDMILA

Římskokatolická farnost českobrodská si vás dovoluje 
pozvati na výstavu, kterou tisíci a jednostoleté výročí 
mučednické smrti naší první světice by ráda připomněla 
a jež by ku kratochvíli i poučení sloužit měla.

Událost tato počínati se bude 6. záříjového dne léta Páně 2021  
a trvání její takměř jednoho měsíce dosáhne. V tento čas 
ji uhlídáte na ochozu našeho kostela svatému Gothardovi 
zasvěceného. Veselice k zahájení jest ustanovena na úterý 7. září  
o páté hodině odpolední.
Na výstavě buď vítán každý, kdo předem návštěvu svou ohlásiti ráčil u ctěného pana 
faráře, by otevřít včas stačil. Ohlášky pak tradičně již cestou dvojí učiniti možno jest. 
Písemně (farnostbrod@seznam.cz) či hlasem (722 788 207), nic nesejde na tom, 
která to bude z cest.

Když deseti osob shromážditi se Ti podaří,
hleď o průvodní slovo říci panu faráři.
Pokud snahu naši oceniti budeš chtít, 

peníz drobný do kasičky můžeš upustit.



PRVOSOBOTNÍ POUTĚ K TISMICKÉ MADONĚ

Pozvánka do Tismic
První soboty v měsíci patří v naší farnosti poutní mši svaté v Tismicích, která je i v září. 

4.9.2021 v 10.00 se můžeme těšit na další kněžskou návštěvu, hlavním celebrantem 
bude P. Jan Poříz OCD – bosý karmelitán. V 9.30 Vás zveme k modlitbě růžence a po 
mši svaté jste srdečně zváni na čaj nebo kávu na bývalou faru naproti kostela, kde 
si můžete poslechnout vyprávění našeho hosta. Bývají to moc milá setkání.

Večer v 19.00 pak bude v basilice koncert, který bude stát za poslech! Povíme 
si také o stavbě našich nových varhan, budou k vidění i nákresy a fotografie již 
vyrobených píšťal.

V měsíci říjnu bude první sobota 2.10. Program bude však jiný, protože jej bude 
připravovat sestra boromejka Angelika Pintířová, diecézní ředitelka Papežského 
misijního díla. V Tismicích tedy bude misijní pouť, které se zúčastní větší počet 
mládeže z širšího okolí. Program bude cca do 16.00 hodin. Mši svatou přijede 
sloužit P. Jaroslav Krajl z Nymburka.

Pokud by se někdo chtěl podílet na organizaci této misijní pouti k Tismické 
Madoně, budeme velmi rádi!

M+H PŘIBYLOVI (777 026 719, 608 026 719)
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KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Drazí farníci, je zřejmé, že nevíme, jak se bude situace vyvíjet v letošním podzimu. Přesto 

je třeba nějak plánovat. Proto zde nalézáte rozpis již nyní plánovaných akcí do konce roku. 
Ten se bude pochopitelně ještě vyvíjet, případně měnit. Proto jej berte jen jako informativní  
a informace berte za zaručené, když se objeví ve farním týdeníku.

St 1. 9. od cca 9 h Výlet dětí na Sázavu
St 1. 9. 18 h Te Deum - mše na začátek školního 

roku
Český Brod

So 4. 9. 10 h Prvosobotní pouť v Tismicích - Jan 
Poříz

Tismice

So 4. 9. 19 h Benefiční koncert k pořízení varhan Tismice
Út 7. 9. 17 h Vernisáž k výstavě sv. Lumdily galerie kostela
Út 7. 9. 19 h Setkání rodičů - náboženství dětí fara Český 

Brod
St 8. 9. Začátek výuky náboženství fara Český 

Brod
St 8. 9. 18 h Poutní mše sv. v Poříčanech Poříčany
Čt 9. 9. 19 h Katechismus pro dospělé fara Český 

Brod
Pá 10. 9. 16 h První PDO fara Český 

Brod
Pá 10. 9. 19.30 h Přespávání u zříceniny kaple u 

Bříství
zřícena kaple  

u Bříství
So 11. 9. 10 h Mše sv. v zřícenině kaple u Bříství zřícena kaple  

u Bříství
So 11. 9. od 14 h? Pouť v Poříčanech - pořádá obec Poříčany
Út 14. 9. 6 h Mše sv. v zřícenině kaple u Bříství zřícena kaple  

u Bříství
St 15. 9. cca 19 h První náboženství dospělých fara Český 

Brod
Čt 16. 9. 8 - 18 h Zpovědní den Český Brod
Čt 16. 9. 18 h Mše sv. ke cti sv. Ludmily - 1100 let 

od smrti
Český Brod

Pá - Ne 17. - 19. 9. Posvícení v Českém Brodě Český Brod
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So 18. 9. 10 h? Národní pouť na Tetíně Tetín
Po 20. 9. 18 h Výročí posvěcení farního kostela Český Brod
So 25. 9. 14 h Pouť v Přistoupimi Přistoupim
Út 28. 9. 18 h Slavnost sv. Václava Český Brod
So 2. 10. 10 h Provosobotní pouť v Tismicích - 

misijní akce
Tismice

So 16. 10. Pouť sv. Havla Štolmíř
Ne 24. 10. Misijní neděle

St - Ne 27. - 31. 10. Podzimní prázdniny - děti na faře fara Český 
Brod

Po 1. 11. 18 h Slavnost Všech Svatých Český Brod
Po - Po 1. - 8. 11. Dušičkových oktáv

Út 2. 11. 8 - 18 h Zpovědní den Český Brod
Út 2. 11. 18 h Všech věrných zemřelých Český Brod
So 6. 11. 10 h Prvosobotní pouť v Tismicích Tismice
Ne 21. 11. 11 h Vytváření adventních věnců fara Český 

Brod
Ne 28. 11. Žehnání adventních věnců

prosinec 6.30 h Rorátní mše sv. Český Brod
Ne 5. 12. odpoledne Mikulášská nadílka Ještě budeme 

domlouvat 
spolupráci  
s městem.

St 8. 12. 18 h Slavnost Neposkrvněného početí 
Panny Marie

Český Brod

St 15. 12 Začátek putování obrázku - Hledání 
noclehu

Po 
jednotlivých 

domácnostech 
farnosti

Po 20. 12. 16 - 20 h Zpovědní den Český Brod
So 25. 12. Živý Betlém Český Brod
Pá 31. 12. 17.30 h Silvestr na faře fara Český 

Brod



PASTORAČNÍ AKTIVITY

Se školním rokem se ve farnosti znovu rozjíždějí některé pastorační aktivity. 

Výuka náboženství
Děti
Druhý týden v měsíci září začne pravidelná výuka náboženství (ve středu 8. září). 

V letošním roce dojde k jedné změně. Protože čtyři farníci absolvovali katechetický 
kurz, ujme se výuky náboženství předškolních děti a dětí první třídy Míša Kašparová. 
Na ni se také obracejte, pokud se náboženství s ní týká vašich dětí, abyste se 
následně domluvili, kdy výuka bude probíhat (aby to všem zúčastněným pokud 
možno vyhovovalo). 

Všechny rodiče bych chtěl povzbudil, aby děti posílali na náboženství již od 
předškolního věku. Uvědomujme si, že výuka náboženství je součástí křesťanské 
iniciace, v tomto případě že se jedná o vzdálenou přípravu na první svaté 
přijímání.

Výuka ostatních skupin bude stejná, jako se začínalo loni. Tedy vyučovacím dnem 
je středa. Náboženství budu děti učit já.

• II. a III. třída – 14.00 – 14.45
• IV. a V. třída – 15.00 – 15.45
• VI. a VII. třída – 15.55 – 16.40
• VIII. třída a výš – 16.50 – 17.35
Setkání s rodiči bude v úterý 7. září od 19 h. Prosím, přijďte v hojném počtu. 

Na setkání zopakujeme některé informace k průběhu výuky. Ale také bych se rád 
společně s Vámi domluvil, jak bude výuka probíhat v případě některých vládních 
omezení.

I zde připomínám, že náboženství je součástí křesťanské iniciace, u starších dětí 
vzdálenou přípravou na biřmování, případně na životní povolání. Proto je vhodné, 
když děti na náboženství pravidelně chodí. Mám upřímnou radost z toho, že  
v loňském roce byly skupiny druhého stupně a středoškoláků navštěvované. Díky!

Dospělí
I v letošním roce bude probíhat internetová výuka náboženství (IVN). Letos se 

budeme věnovat prorockým a sapienciálním knihám. Na mých osobních stránkách 
(www.masklen.webnode.cz) si naleznete v sekci IVN tento cyklus a každý týden 
si přečtete jednu vyučovací hodinu (je dobré dodržovat tento rytmus, aby se 
hodiny pak nekumulovaly). A jednou za měsíc (druhou středu v měsíci) se sejdeme  
a o přečtené látce se ještě pobavíme. První setkání bude mimořádně třetí středu  
v měsíci, tedy 15. září v cca 19.00 v učebně fary. 

Jáhen Jan Pečený bude mít rovněž znovu katechismus pro dospělé. Setkání 
budou druhý čtvrtek v měsíci (září a říjen), respektive třetí čtvrtek v měsíci (listopad  
a prosinec) po nešporech (po 19. h).
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Společenství
dětí
Co se týká společenství, rád bych zde více využil nových katechetů. Byl bych rád, 

kdyby si každý katecheta vzal na starosti jedno ze společenství (děti a mládež). 
Ti by tomu dávali určitý ráz, přicházeli třeba s tématy, dalšími nápady, apod…  
S katechety jsem se o tom již bavil, ale ještě jsme se definitivně nedomluvili, proto 
zde ještě nebudu psát konkrétně, kdo je za kterou skupinu zodpovědný. 

To ale neznamená, že budou mít vše na starosti. Budou jen koordinátory. Proto 
budu rád, když se zapojí i ostatní farníci a některé setkání si vezmou na starosti, tak 
jako tomu již dříve bylo u PDO, nebo i u společenství mládeže. 

Věřím, že snad všichni chápeme, že fungující společenství dětí a mládeže jsou 
jednou ze starostí, kterou by měla mít celá farnost. Rodiče dětí a mládeže pak moc 
prosím, aby děti v co největší možné míře na tato společenství posílali. 

dospělých
Od měsíce září se znovu rozeběhnou přinejmenším tato společenství: 

Společenství žen•  – 1. středa v měsíci, 19.15 na faře, odpovědnou osobou je 
Petra Marhounová).
Společenství maminek s dětmi•  – jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 9.30, 
většinou na faře. Ještě hledáme odpovědnou osobu.
Společenství rodin•  – první neděle v měsíci od 16 h u některé z rodin (vždy se 
dává vědět). Organizují Štěpánovi (Pavel a Klára).

Ještě by bylo vhodné přemýšlet o tom, zda by senioři naší farnosti nechtěli nějaké 
společenství vytvořit. Společně posedět, pomodlit se za farnost, případně se na 
něčem podílet. Byla by to i příležitost pro nějakou katechezi.

A také znovu nabízím, že pokud by byl zájem, můžeme učinit ještě společenství 
pro manžele. Když studuji dokumenty papeže Františka ohledně přípravy na 
manželství, neustále tam opakuje několik věcí. Jednou z nich je, že kněz má 
manžele i dále provázet (společenství by většinově obsahovalo katechezi na nějaké, 
častokrát vámi zvolené téma a společnou modlitbu). A pak bych také potřeboval 
společenství, které se může aktivně podílet na přípravě na křest dětí a na přípravě 
na manželství (vytvářet pro tyto žadatele program, vtahovat je do společenství…). 
Pokud by byl zájem, prosím, ozvěte se mi. Chci jen zdůraznit, že mám na mysli jiné 
společenství, než výše zmíněné společenství rodin – tam děkuji rodině Štěpánově, 
že toto společenství organizuje!

Příprava na svátosti
Ve farnosti máme již nějakým způsobem zaběhnutou přípravu na první svaté 

přijímání (tam už můžeme hovořit o tom, že věci „jen“ ladíme). Rovněž probíhá 
příprava na biřmování, ta byla ovlivněna loňským rokem a vytváří se, ale její rámec 
už je také dán.
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Na srdci mi ale leží čtyři přípravy. Příprava na pomazání nemocných (to by 
mohlo být součástí společenství seniorů). Příprava na manželství (v současné době 
není žádný pár, respektive toto bude ještě obsahem mé studijní práce, takže to 
tak aktuální není). Příprava na křest dospělých (tam již také nějaký rámec mám, 
ale je třeba ho ještě rozpracovat). A především pak příprava na křest dětí. A tato 
příprava mi leží na srdci velmi (mám na mysli ti, kteří nejsou aktivní součástí našeho 
společenství).

Inklinuji k tomu, že bychom z žadatelů vytvořili vždy určitou skupinu. Příprava 
by probíhala dvakrát do roka a měla několik setkání. Součástí by bylo představení 
ve farnosti, „přiřazení“ jedné farní rodiny, která by se stala také kmotrem dítěte 
(ať už přímo v obřadu, nebo alespoň „adoptivním“). Tato rodina by se s žadateli 
jednou osobně sešla a stala by se určitým „mostem“ mezi rodinou a farností. Za 
tuto rodinu by se také modlili, zvali je případně na nějaké akce… Součástí přípravy 
by bylo také jedno setkání věnované bibliodramatu. 

Cílem takové přípravy by mělo být hlásání evangelia, uvedení do společenství 
věřících, propojení v modlitbě a vedení k odpovědnějšímu přístupu k odpovědnosti 
vyplývající ze křtu. 

K tomuto by mi posloužilo např. výše zmíněné fungující společenství manželů. 

Modlitba
Jedna z podstatných věcí, která odlišuje nás křesťany od jakéhokoli „spolku“, je 

to, že nás utváří naše společenství s Bohem. Duchovní život farnosti je podstatným 
prvkem života farního společenství. Proto znovu zvu všechny farníky, aby se 
modlili nejen sami ve svých domácnostech, ve svých rodinách, ale také v různých 
společenstvích – ať žen, maminek, rodin…, tak také ve společenstvích v jednotlivých 
filiálních kostelích.

V dubnu tohoto roku byla požehnána farní kaple sv. Zdislavy. Znovu opakuji, že 
jsou všichni zváni, aby si sem přicházeli k osobní modlitbě – rád jim také třeba 
vystavím eucharistii (i na farní zahradě) k osobní, či rodinné adoraci. Ano, zvu 
rodiny, aby třeba jednou týdně přicházely k vlastní adoraci, udělaly si ji „na tělo“, 
tedy způsobem, který odpovídá jejich rodině – věk dětí, zpívání, téma modlitby…

Pro letošní rok bych se pokusil vytvořit ještě jednu možnost společné modlitby. 
Jednalo by se o pozvání k připojení se k mé modlitbě – denní modlitba církve, 
růženec, apod... Tato nabídka by ale byla velmi variabilní, protože bude reagovat 
na aktuální povinnosti. Ve sdílené tabulce by byly vždy časy modlitby pro aktuální 
den – tak, jak budu mít den poskládaný. Kdo bude chtít se připojit, bude moci přijít. 
Chci zdůraznit, že záměrem není, aby lidé odjížděli ze svých rodin a pravidelně jezdili 
třeba na ranní chvály, apod… Záměrem je, aby, pokud jste třeba ve městě, tak jste 
zvážili, zda se nepřipojit ke společné modlitbě. Tedy bude se jednat o mou osobní 
modlitbu, ke které se v některých případech budete moci připojit.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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SETKÁNÍ ŽEN

Zkouška sirén probíhá v každou první středu v měsíci v pravé poledne. Ona siréna 
vám rovněž připomíná, že v daný večer od 19.15 budete očekávány a zvány na faru 
v Českém Brodě na pravidelné SETKÁNÍ ŽEN. 

Opět bychom se chtěly vrátit mimo jiné k rozjímání jednotlivých částí apoštolské 
exhortace Benedikta XVI. Verbum Domini. Pod vyjádření „mimo jiné“, patří společná 
modlitba (růžence nebo breviáře) a sdílení toho, co nás v daném období oslovuje, 
zasahuje, ovlivňuje. Délka setkání je obvykle šedesát až devadesát minut. Někdy se 
doba natáhne „loučením“ na parkovišti.

Pokud víte o někom, kdo by se chtěl setkání zúčastnit, určitě informaci předejte 
nebo dotyčnou rovnou vezměte s sebou. Více informací na telefonu 724 855 746 
(Petra Marhounová).

Termíny setkání v roce 2021: 

středa 1. září 2021• 
středa 6. října 2021• 
středa 3. listopadu 2021• 
středa 1. prosince 2021• 
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Evangelia
Drazí bratři a sestry, jeden z důležitých rozměrů farního časopisu je ten, že se jedná 

o jeden z dalších nástrojů, který farář farnosti může využívat ke své pastorační činnosti. 
Tímto způsobem využívám časopis zvláště v liturgickém okénku, kde se od počátku 
FČASu věnuji uceleným tematickým okruhům. První dva roky jsme se věnovali mši svaté. 
Třetí rok jsme zaměřili naši pozornost na slavení svátosti smíření. V loňském roce jsme 
se společně věnovali vyznání víry, které vyznáváme a ke kterému se hlásíme při každé 
nedělní a slavnostní bohoslužbě. A jak jsem již zmiňoval, pro letošní rok jsem dostal 
návrh na jedno téma, a to, abych více rozebral evangelia – jejich struktury, apod.

Konstituce II. vatikánského koncilu věnující se liturgii – Sacrosanctum concilium  
v článku 7 hovoří o přítomnosti Krista v liturgických úkonech. Říká k tomu následující: 
„(Kristus) je přítomen v mešní oběti jak v osobě kněze (…) tak zejména pod 
eucharistickými způsobami. Je přítomen svou mocí ve svátostech, takže když někdo 
křtí, křtí sám Kristus. Je přítomen ve svém slově: to mluví on, když se v církvi předčítá 
Písmo svaté. I tehdy je přítomen, když se církev modlí a zpívá, jak to slíbil:« Kde jsou dva 
nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich »“.

Tento článek hovoří o čtveré přítomnosti Krista 
(užito sloveso presens adest). A jedním ze způsobů 
této přítomnosti Krista je naslouchání Božímu 
slovu v liturgii. Pochopitelně, ať čteme Písmo svaté 
kdykoli a kdekoli, nasloucháme živému Božímu 
slovu. Avšak přesto platí, že naslouchání Písmu 
svatému v liturgii má výsostné postavení. A zde 
ještě navíc platí ještě určitá gradace, že v tomto 
naslouchání zaujímá ústřední místo evangelium. 
To je centrální úkon bohoslužby slova, proto 
mu věnujeme zvláštní pozornost. Evangelium 
čte jen svěcená osoba, která si k tomuto úkonu 
vyprošuje požehnání. Četbu evangelia předchází 
průvod s evangeliářem (a svícemi a kadidlem), 
zvláštní zdobenou knihou, která je symbolem 
Krista. Rovněž tento průvod doprovázíme zpěvem 
aleluja (chvalte Pána) a veršem, který nás již na 
slyšené slovo připravuje. Všichni navíc vzdáváme 

takto přítomnému Kristu a mezi námi procházejícímu a k nám promlouvajícímu úctu 
tím způsobem, že stojíme. Kněz navíc také tím, že knihu políbí, respektive v případě 
biskupské bohoslužby je nám evangeliářem také žehnáno. Výjimečnost tohoto 
okamžiku pak může být zvláště o slavnostech ještě podtrhnuta tím, že text evangelia se 
zpívá (běžně tak činíme např. o Květné neděli či na Velký pátek, kdy zpíváme pašije, ale 
nemusíme zůstat jen u těchto dní).
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To vše ukazuje, jak velkou pozornost a úctu církev hlásání evangelia přikládá. Sv. 
Jeroným, překladatel Písma svatého z řeckého do latinského jazyka (překlad, který 
nazýváme Vulgáta) v úvodu do knihy proroka Izaiáše píše, že „neznat Písmo znamená 
neznat Krista“. Je snad zřejmé, že tato slova můžeme zvláštním způsobem vyzdvihovat 
ve vztahu k samotnému evangeliu.

Co to znamená znát Písmo svaté, nebo ještě konkrétněji, znát evangelia? Vyžaduje 
se od nás schopnost převyprávět, nebo dokonce doslova citovat celá evangelia? Nebo 
vztah k tomuto psanému slovu je zbytečný a důležité je „jen“ ve svém životě uchovávat 
a žít ducha evangelia?

Je nám všem snad zřejmé, že znalost evangelia se nemůže omezit jen na to, že jsem 
schopen evangelia rozebrat. Ale zároveň že není možné znalost evangelia vztahovat 
pouze na životní praxi. Rozumové poznání a žití evangelia k sobě patří. Rozumová 
znalost evangelia je pro nás důležitá z několika důvodů. Nejen, že se v evangeliu pak 
lépe orientuji, ale pomáhá mi také k tomu, abych „neujížděl“ ve výkladu a aplikaci 
tohoto slova ve svém životě, totiž abych se nezaštiťoval Božím slovem ve chvíli, kdy se 
jedná vlastně jen o mou interpretaci a o mé pochopení.

Každý učitel si jistě dává určité cíle, kterých chce dosáhnout. Počítá s tím, že ne vše, 
co řekne, si druhý zcela zapamatuje. Cimrman mluvil o pomněnce a zapomněnce. I já 
ve své službě jsem si tohoto vědom. Věřím ale, že jsou určité věci, které se těm, kteří 
chtějí, do mysli a srdce vpijí. A věřím, že jedna z věcí, které si věřící farností, ve kterých 
působím, odnáší z homilií, je mimo jiné fakt, že Písmo svaté je třeba číst a vykládat  
v kontextu. Že vytrhávat jej z tohoto kontextu je velmi nebezpečné a velmi jednoduše 
se dojde k zavádějícímu a nezřídka i nebezpečnému výkladu.

Cílem tohoto cyklu Liturgického okénka tedy bude snaha představovat takový 
kontext. Zájemcům dát možnost objevovat struktury evangelií, respektive se v těchto 
textech více orientovat, získávat snazší možnost porovnávat jednotlivé evangelisty  
a chápat záměr jejich sepsání.

Při četbě evangelia v kostele vždy začínáme úryvek evangelia slovy, která vyjadřují, 
kdo je autorem daného evangelia. Je to hezké, ale mnohdy si říkám, že by pro nás bylo 
mnohem přínosnější, kdybychom spíše vyjadřovali, komu evangelista své evangelium 
píše. Protože právě adresát je nesmírně důležitý pro pochopení toho, co evangelista 
říká (ten pracuje s historickou, náboženskou zkušeností a zralostí svého čtenáře…). Toto 
vše tedy budeme představovat a tomuto se věnovat.

Na následujících stránkách naleznete schematické jednoduché struktury čtyř 
evangelií a některé základní informace k danému evangeliu. Zde v časopisu se ale bude 
jednat o zmenšenou podobu. Doporučuji navštívit ještě stránky farnosti, kde v těchto 
dnech naleznete všechny tyto struktury ve formátu A4. Takto si je vytisknout (nebo 
je možné si je ručně přepsat ještě na větší formát papíru) a dát si je někde po ruce, 
protože se jim budeme následující měsíce věnovat (tak abyste si to mohli vždy vzít  
k ruce a případně si do těchto struktur ještě vpisovat další věci). To, že tomu v tuto chvíli 
nebudete možná plně rozumět, nevadí – o to budeme usilovat další měsíce. Informace 
budeme vysvětlovat, logicky představovat a rozšiřovat. 
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Základní informace pro všechna čtyři evangelia
Všechna čtyři evangelia končí stejně. Poslední kapitola je věnována Ježíšovu vzkříšení, 

předchozí dvě kapitoly pašijovému příběhu (příběhu o Ježíšově utrpení – poslední 
večeře a dále…). Jedinou výjimkou je evangelista Jan. Tam byla ještě později (po cca 
10 letech) přidána jedna kapitola. Proto má evangelista Jan o vzkříšení poslední dvě 
kapitoly. Pašijový příběh je tedy třetí a čtvrtou kapitolu před koncem evangelia.

Příklad: Má-li Markovo evangelium 16 kapitol, pak 16. kapitola je o vzkříšení  
a pašijový příběh nalezneme v kapitolách 14 a 15.

O událostech spojených s Ježíšovým dětstvím nám vyprávějí pouze dva evangelisté 
(kteří to jsou, odvodíme od symbolů těchto evangelistů, které vyjadřují, čím evangelia 
začínají). Jsou to evangelisté Matouš a Lukáš. Tyto zprávy najdeme v prvních dvou 
kapitolách evangelia. A zde navíc platí pravidlo, že v první kapitole jsou události do 
Ježíšova narození a v druhé kapitole události po jeho narození. Matouš tyto události 
popisuje z pohledu sv. Josefa, Lukáš z pohledu Panny Marie.

Příklad: Zprávu o navštívení Alžběty najdeme v Lk 1. U Lukáše proto, že hlavním aktérem 
je Panna Maria, v první kapitole, protože je to ještě před Ježíšovým narozením. 

Synoptická evangelia – Synoptická znamená podobná. 
Jedná se o evangelia Marek (Mk), Matouš (Mt) a Lukáš (Lk). Evangelista Jan se od 

ostatních v některých podstatných věcech liší.
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Marek Lukáš Matouš

Jan

zdroj: Wikimedia Commons, the free media 
repository
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Marek
Lev

Začíná kázáním Jana Křtitele na poušti –  
nemá o Ježíšově narození a dětství.

Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího – 
Mk 1,1

Ježíšovo působení v Galileji

vyvrcholením je Petrovo vyznání – Ty jsi Mesiáš 
(Kristus) – Mk 8,29

Ježíšovo směřování do Jeruzaléma

kk. 14 a 15 - Pašijový příběh

Ten člověk byl opravdu Syn Boží – Mk 15,39

k. 16 - Vzkříšení

IN
K

LU
Z

E

Adresát – pronásledovaná církev – potřebuje povzbuzovat ve víře v Ježíšovu moc. 

Inkluze (od latinského in-cludere – uzavřít). V prvním verši evangelista něco praví 
(Ježíš je Kristus (Mesiáš), Syn Boží. Svým evangeliem se to pak snaží dokázat 

- zakončení galilejského působení, Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš (Kristus)
- zakončení Jeruzalémského působení – vyznání setníka pod křížem – Syn Boží.

Evangelista se tedy snaží svým evangeliem dokázat, že Ježíš je Boží Syn. Činí tak, 
že vypráví o Ježíšovi, který koná zázraky. 200 veršů (z přibližně 600) je věnováno 
zázrakům.

Sendvičová struktura – evangelista Marek ji častokrát užívá. Jedná se o styl 
kompozice úryvků. Mezi příběh (dvě „houstičky“) je vložen další příběh („maso“). 
Příběhy k sobě patří a vzájemně se doplňují („houstička“ činí střed úryvku 
stravitelnějším a srozumitelnějším).
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Matouš
Lidská hlava
Začíná rodokmenem – vypráví o Ježíšově narození  
a dětství, a to z pohledu Josefa.

1. a 2. kapitola se věnují Ježíšovu narození a dětství

Horské kázání
kk. 5-7

Misijní řeč
(Řeč o poslání)

k. 10

Řeč v podobenstvích
k. 13

Eklesiologická řeč
(Řeč o životě v komunitě církve)

k. 18

Eschatologická řeč
(Řeč o posledních věcech)

kk. 24-25

kk. 26 a 27 – Pašijový příběh

k. 28 – Vzkříšení

Adresát – převážně židokřesťanská komunita. Tedy věřící, kteří velmi dobře 
znají židovské dějiny a reálie. Evangelista s nimi bude mnoho pracovat a na ně 
odkazovat.

Struktura – pro židy je důležitou postavou Mojžíš. Tak jako máme pět knih 
Mojžíšových, tak i evangelista Matouš člení své evangelium na pět Ježíšových řečí. 
Tyto řeči jsou vždy zakončením určitého úseku tematického vyprávění.
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Adresát – věřící Teofil (v překladu Bohumil), tedy věřící člověk,  
který miluje Boha.

Hlavní téma – Boží milosrdenství. Také občas pracuje s historií  
(zasazuje do historického rámce).

Jedno z hlavních slov – dnes (v evangeliu u 19x – řecky sémeron).

Lukáš
Býk

Začíná Zachariášovou obětí v Jeruzalémském chrámě 
– vypráví o Ježíšově narození a dětství, a to z pohledu 

Panny Marie.

1. a 2. kapitola se věnují Ježíšovu  
narození a dětství

Ježíšovo působení v Galileji

Ježíšovo putování do Jeruzaléma
+

Ježíšovo působení v Jeruzalémě

kk. 22 a 23 - Pašijový příběh

k. 24 - Vzkříšení

Lk 9,51
k Jeruzalému



Adresát – není znám, ale evangelista představuje záměr sepsání – abyste věřili  
v Ježíše, a věříce v něho, abyste měli život.

Struktura – dvě části evangelia mají podobné směřování – od iniciace (křest/
umývání nohou) po vzkříšení (Lazara/Ježíše).

Odlišnosti – je jich několik. Základní:
nemluví o zázracích, ale o znameních (pozornost není zaměřena na samotný • 
zázračný čin, ale na to, co Ježíš říká – znamení potvrzuje pravdivost jeho slov.)
Pašijový příběh nepředstavuje z pohledu utrpení (synoptici), ale představuje ji • 
jako hodinu, kdy je oslaven Syn člověka.
U synoptiků Ježíš putuje do Jeruzaléma jednou. U Jana opakovaně.• 
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Jan
Orlice
Jeho evangelium začíná Prologem – tajemství vtělení  
z nadhledu.

1,1-18 – Prolog

1,19-12,50
Kniha znamení

Evangelista vypráví o sedmi Ježíšových znameních. 
Jan 2 – svatba v Káni

Jan 4 – druhý zázrak v Káni
Jan 5 – uzdravení ochrnulého

Jan 6 – zázračné nasycení
Jan 6 – chůze po vodě

Jan 9 – uzdravení slepého
Jan 11 vzkříšení Lazara

13,1-20,31
Kniha slávy

Hodina kříže je hodinou, kdy je oslaven Syn člověka.
Jan 18 a 19 – pašijový příběh

Jan 20 – vzkříšení Ježíše

21. kapitola – Druhý závěr
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

PŘÁNÍ (množné číslo)
Ke konci prázdnin jsem byla na kurzu paliativní 

péče a mimo jiné jsem se tam dozvěděla  
o termínu „dříve vyslovené přání“. Člověk si může 
dle daných pravidel napsat, co by si v případě 
pokročilé fáze nevyléčitelného onemocnění 
nebo ve vysokém věku přál, aby mu především 
ve zdravotnickém zařízení ošetřující tým dělal, 
respektive nedělal (např., že si dotyčný člověk 
nepřeje, aby ho připojovali na dýchací přístroj – 
což neznamená, že nedostane léky na dušnost, 
ztížené dýchání). 

Nelze udělat šablonu na poslední přání, 
ale můžeme během svého života svá přání 
vyslovovat (ve výše zmíněném případě musí 
být přání napsané). Můžeme svá přání v životě 
měnit. Asi si řeknete, co má „dříve vyslovené 
přání“ společného s knižním putováním? Tentokrát se nedočtete o tom, co 
jsem přečetla, i když jsem pár knih zvládla. Ráda bych vyslovila přání, co bych si  
v budoucnu chtěla přečíst.

Nebudou to vždy jednotlivé tituly, ale spíše autoři. 
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Na seznamu přání jsou třeba knihy od 
německého kněze ze sedmdesátých let 
Wilhelma Hünermanna (knih, které napsal je 
opravdu hodně, ale zmíním zde dvě, které už 
mám i fyzicky doma a mohu případně půjčit. 
Farář arský – o životě svatého Jan Maria 
Vianneye; Hořící oheň – o životě papeže Pia 
X.). 

Přála bych si přečíst Augustinovo „Vyznání“ 
i životopis kardinála Josefa Berana (Uzavírám 
vás do svého srdce). 

Když už jsme u toho seznamu, tak na něm 
nechybí kniha Aleše Palána „Nevidím ani tmu“ 
a tituly od autorky Aleny Mornštajnové (Slepé 
mapy, Listopad,…).

Až to všechno přečtu, určitě už budu mít další 
seznam, protože při setkáních s vámi se mi 
náležitě doplňuje. Díky vám.

PETRA MARHOUNOVÁ

Milí čtenáři,
možnost vyslovit přání nás nenechává 

chladnými. Dovolujeme si ji využít a také jedno 
vyslovit. Jde o přání zpětné vazby. Na několika 
předchozích stranách jsme byli všichni pozváni  
k četbě Evangelií a další duchovní literatury a my bychom si moc přáli vědět, jak 
byla tato pozvání využita. Pokud jste některou z výše zmíněných knih četli, rádi 
bychom znali váš názor na ni. Také nám můžete zaslat pozvání k jiné knize, která vás 
zaujala a chtěli byste se o zážitek z ní podělit. 

Přání bylo vysloveno a nám nezbývá než čekat, zda bude i vyslyšeno.

REDAKCE ČASOPISU FČAS



PRO DĚTI

Milí kamarádi, 

během prázdnin jsme projížděli Českou republikou a setkávali se s různými 
lidmi i zvyklostmi. S sebou jsme vozili dost věcí včetně jídla. Jíst se u nás začínalo 
s nástupem do dopravního prostředku. Neodmyslitelně k jídlu patří i poděkování 
za dary, které dostáváme. Určitě i ve vaší rodině se před jídlem modlíte. Aby to 
nedopadlo jako u nás, kdy se sourozenci dohadují jakou modlitbu se pomodlí, mám 
pro vás jeden tip. 

Na další stránce najdete krychlovou síť s jednotlivými modlitbami, celou stranu 
si podlepte tvrdým papírem, následně vystřihněte a slepte lepidlem na papír. 
Před jídlem jeden z vás hodí papírovou kostkou a která modlitba padne, tu se 
pomodlíte.

Teď už zbývá jediné - nepohádat se, kdo bude kostkou házet :).

Ať se dílo podaří.

MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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Modlitby před jídlem 
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Shromážděni u tohoto 
stolu, prosíme tě, Bože, o 
tvé požehnání. Buď s námi, 
když ti vzdáváme díky za 
tvé dary, a prosíme, uč nás 
dělit se o chléb i jiná dobra 
s potřebnými. Prosíme o to 
skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 

Bo
že

, te
nt

o p
řip

ra
ve

ný
 

po
kr

m
 je

 da
re

m
 tv

é 
do

br
ot

ivé
 ot

co
vs

ké
 lá

sk
y. 

Pr
os

ím
e t

ě, 
po

že
hn

ej 
na

še
 

sp
ol

eč
en

stv
í i 

ty
to

 da
ry

 a 
de

j, a
ť t

vá
 lá

sk
a p

ře
bý

vá
 

up
ro

stř
ed

 ná
s. 

Sk
rz

e 
Kr

ist
a, 

na
še

ho
 Pá

na
. 

Am
en

. 

Požehnej nás, Pane, a 
požehnej i jídlo, které jsi 
nám daroval. Dej chleba 
všem, kdo ho nemají. 
Požehnej naše 
společenství, dej, ať v 
něm vládne láska, a dej 
také, ať chválíme jako 
dárce všeho dobra.  
Amen. 

Pane, požehnej nás, 
požehnej jídlo, které jsi 
nám

 daroval, dej chleba 
všem

, kdo ho nem
ají, a 

všechna lidská srdce 
naplň pokojem

 a láskou. 
Am

en. 

Pa
ne

, p
ož

eh
ne

j n
ás

 i 
ty

to
 sv

é d
ar

y, 
kt

er
é 

bu
de

m
e z

 tv
é š

tě
dr

é 
ru

ky
 p

řij
ím

at
. 

Am
en

. 
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