Farní časopis a společník 2/2022

únor

Drazí čtenáři farního časopisu, držíte v rukou další číslo FČASu. Máme za sebou první
měsíc roku 2022. Ten je typický především konáním Tříkrálové sbírky. Chtěl bych využít
i této příležitosti a poděkovat všem štědrým dárcům, ale především těm, kteří svou
štědrost projevili nejen otevřením peněženky, ale dáním k dispozici svého času a sebe
samých – organizátorům a tříkrálovým koledníkům. I v letošním roce jsme nemohli
bohužel pojmout sbírku také více pastoračně. Přesto je dobré si všimnout jedné věci,
a to, že se do sbírky aktivně zapojuje stále více lidí, kteří nejsou pravidelnými návštěvníky
bohoslužeb…
Už nyní můžeme začít přemýšlet nad sbírkou příštího roku. Využít poznatků letošního
roku a zapracovat na zlepšeních pro příště. Znovu opakuji, že Tříkrálovou sbírku vnímám
jako velkou pastorační příležitost. Když už se do ní investuje tolik energie kvůli vybírání,
je škoda této „energie“ nevyužívat i pastoračně. Proto vás zvu k přemýšlení o tom, jak
využít Tříkrálové sbírky i tímto způsobem (programy v obcích, apod…).
Do měsíce února vstupujeme hned několika zajímavými dny. Jednat budeme provázet
svými modlitbami našeho budoucího jáhna Michala Hladíka, který bude mít exercicie
před jáhenským svěcením. My sami v Českém Brodě oslavíme ve středu 2. února svátek
Uvedení Páně do chrámu. Tento den jsou při mši svaté tradičně žehnány hromničky.
Ve čtvrtek 3. února se pak společně vydáme po večerní mši svaté na tradiční pouť ke
kapličce sv. Blažeje. V pátek 4. února si pak připomeneme 100 let od narození paní
Slavíkové. Pokud bude živ a zdráv, večerní mši svatou by měl s námi slavit její syn
P. Michael Slavík.
V sobotu nás pak čeká prvosobotní pouť v Tismicích, ve které svěřujeme Mariině
přímluvě naši farnost a její pastorační aktivity. Následně vyrazíme do pražské katedrály,
kde od 15 h budeme moci slavit mši svatou, při které přijme jáhenské svěcení Michal
Hladík (všechny vás srdečně zvu). V neděli 6. února pak při mších svatých a následně po
mši svaté v 9.30 v Oranžové zahradě, oslavíme tuto událost u nás, v Českém Brodě.
Následnou neděli 13. února nás pak čeká další 100. výročí narozenin významné ženy
naší farnosti – tentokrát slečny Ludmily Klusáčkové. I na ni při mši svaté vzpomeneme
a se zájemci se následně vydám k jejímu hrobu, abychom se i zde pomodlili.
Pak už nás čekají jarní prázdniny – přeji vám, aby se mohly uskutečnit farní hory
a abyste si užili společného pobytu…
Přeji vám požehnaný měsíc únor, tento čas liturgického mezidobí.
R.D. Martin Sklenář

MODLITBA ZA FARNOST
1. den v měsíci

Bříství

2. den v měsíci

Bylany

3. den v měsíci

Černíky

4. den v měsíci

Český Brod

5. den v měsíci

Chrást

6. den v měsíci

Chrašťany

7. den v měsíci

Klučov

8. den v měsíci

Kounice

9. den v měsíci

Kšely

10. den v měsíci

Liblice

11. den v měsíci

Lstiboř

12. den v měsíci

Mrzky

13. den v měsíci

Poříčany

14. den v měsíci

Přehvozdí

15. den v měsíci

Přistoupim

16. den v měsíci

Rostoklaty

17. den v měsíci

Starý Vestec

18. den v měsíci

Štolmíř

19. den v měsíci

Tismice

20. den v měsíci

Tuchoraz

21. den v měsíci

Vrátkov

22. den v měsíci

Za staré a nemocné, zvláště za ty, kteří jsou ve zdejší nemocnici
a v penzionu Anna

23. den v měsíci

Za děti a mládež

24. den v měsíci

Za učitele a vychovatele

25. den v měsíci

Za ty, kdo přijímají v letošním roce v naší farnosti některou
z iniciačních svátostí

26. den v měsíci

Za církev

27. den v měsíci

Za naši farnost a za její pastorační aktivity

28. den v měsíci

Za nová kněžská a řeholní povolání, za to, aby si Pán povolával
mladé muže a ženy i z naší farnosti, z našich rodin

29. den v měsíci

Za rodiny

30. den v měsíci

Za duchovního správce farnosti, i za ty budoucí

31. den v měsíci

Dle vlastního uvážení
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Drazí bratři a sestry, s příchodem Michala Hladíka
jsem oprášil některé zapadlé nápady. Jedním z nich
je každodenní modlitba za farnost, za konkrétní obce
a konkrétní úmysly. S Michalem se snažíme tuto
modlitbu modlit např. při modlitbě Anděl Páně
v poledne. Předkládám vám tuto modlitbu i ve
farním časopisu. Nalézt ji můžete také na vytištěné
kartičce v kostele – tu si můžete odnést domu.

Modleme se:
Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa,
vzore a ideále každé křesťanské rodiny, tobě svěřujeme naši farnost,
rodiny, které v ní žijí. Dnešní den tě zvláště prosíme (připojí se úmysl
pro daný den. Pokud se jedná o obec, může znít prosba následujícím
způsobem: za obec N, za zastupitele, za všechny, kdo zde žijí, nebo
do oblasti přijíždějí na návštěvy).
Otevři srdce každého rodinného společenství víře, přijetí Božího
slova, křesťanskému svědectví, aby se stala zdrojem nových
a posvátných povolání.
Uschopni ducha rodičů, aby horlivou láskou, moudrou péčí a láskyplnou
zbožností s jistotou vedli své děti k duchovním a věčným dobrům.
Vzbuď v mysli mladých upřímné svědomí a svobodnou vůli, aby, když
prospívají „moudrostí, věkem a oblibou“, uměli velkodušně přijímat
dar Božího povolání.
Posiluj také všechny staré, nemocné a opuštěné v naší farnosti. Dej,
ať nalézají účinnou pomoc a lásku ve svých rodinách a ve svém okolí.
Svatá rodino nazaretská, dej, abychom se rozjímáním a napodobováním
vytrvalé modlitby, velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby
a panenské čistoty, v nichž jsi žila, připravili k plnění Boží vůle
v následování Pána Ježíše, který se za nás obětoval.

Amen.
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VZPOMÍNÁME
Dne 4.února by se dožila 100 roků paní
Drahomíra Slavíková, českobrodská farnice,
sestra známého herce Radovana Lukavského.
Vychovala tři děti, z nichž jedno se stalo
generálním vikářem pražské arcidiecéze.
Jako vdova se angažovala ve farnosti šitím
oblečení pro ministranty a různých dalších věcí
potřebných pro mši svatou. Sošnou postavu si
dochovala až do vysokého věku a zůstala věrná
svým oblíbeným kloboukům. Ke konci roku 2011
odešla bydlet do Staré Boleslavi, do kněžského
domova, kde v 90 letech zemřela. Pohřeb se
konal 28. 2. 2012 v kostele sv. Gotharda.
Dne 13. února by se také dožila 100 roků slečna Ludmila Klusáčková, sestřenice
a hospodyně zesnulého pátera Jaroslava Vystrčila. Narodila se ve Žďáru nad
Sázavou a i přes nemalé zdravotní problémy od útlého dětství byla velmi aktivní
a činorodá. Svého bratrance doprovázela na všech jeho působištích a sloužila mu
až do posledních chvil. K otci Martinu Sklenářovi si vytvořila velmi blízký vztah
a s láskou vyznávala, že jej Sláveček (tak jmenovala pátera Vystrčila) pro naši farnost
vymodlil. Zemřela 6. září na následky zlomeniny obratlů a upoutání na lůžko.
KDO JSTE JE ZNALI, VZPOMEŇTE S NÁMI

Na paní Ludmilu Klusáčkovou
vzpomínáme s láskou a vděčností,
zvláště pro její pracovitost ve farnosti
a laskavou povahu.
Vzpomeňte s námi v neděli 13. 2.
při mši svaté.
Rodiny Zvolánkova a Houšova
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JUBILANTI
Dne 25. ledna oslavil významné životní jubileum
60 let Jan Přibyl z Tismic. Tatínek dvou synů a jedné
dcerky a také milující manžel a ctitel Panny Marie.
Jeho hlas nám zaznívá nejen při žalmech, ale je
i součástí chrámového sboru. Pan Přibyl je také zdatný
restaurátor a pohostinný pán tismické fary. S láskou
se stará o zdejší baziliku a také přiloží ruku k dílu v celé
českobrodské farnosti. Do dalších let mu přejeme jen to
nejlepší, hodně optimismu a humoru, který je mu vlastní
a hojnost Božího požehnání.
Vděční farníci.

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Když mě první den tohoto roku, poprosila Péťa Marhounová, jestli bych nechtěla
napsat článek do FČASu – knižní putování, tak jsem byla docela zaskočená... A když
dodala: „máš na to ještě 19 dní“, řekla jsem si potěš koště. Pak jsem si vzpomněla,
že jsem k Vánocům dostala od kamarádky „mini knížku“ a ejhle, hodí se mi do
Knižního putování, jelikož nemá moc stránek, tak bych ji opravdu mohla stihnout
přečíst.
Knížka se jmenuje Co se děje ve svátostech? 25 otázek a odpovědí.
Objevila jsem v ní pasáže, o kterých jsem měla až do přečtení této knížky dojem,
že většinu znám. Ale nebylo tomu tak… Například fakt, „trvalý jáhen je muž,
kterému je alespoň 35 let, může být ženatý a mít,
rodinu“. Netušila jsem, že je určený věk na trvalého
jáhna. Určitě se najde víc věcí, které mě zaujaly, a ráda
se ke knížce ještě někdy vrátím. Protože má kniha jen
59 stran, rychlý čtenář ji zvládne přečíst za jeden den.
Autor knihy Les Miller je koordinátor výuky
náboženství v Torontu. V roce 2009 obdržel od kolegů
katechetů Cenu arcibiskupa Pococka za výborné
výsledky při výuce náboženství.
Knížku vydalo Karmelitánské nakladatelství, ve
kterém už vyšla Lesovi i knížka Znamení a symboly
katolické víry 25 - otázek a odpovědí.
LENKA HRONČEKOVÁ STACHOVÁ
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OKÉNKO SVĚTCŮ
SVATÝ VALENTIN
Dne 14. února si připomeneme památku svatého Valentina.
Valentin vynikal v charitativní činnosti, v moudrosti a v neohroženosti při svém
poslání kněze. Koruny mučednické dosáhl v Římě u Milvijského mostu na Flaminijské
cestě. Tam byl také archeology objeven jeho hrob pod zříceninami jemu zasvěcené
baziliky.
Sv. Valentin byl po dvou zázracích ctěn jako ochránce proti pakostnici a padoucnici:
Za kruté zimy k němu přišel chudě oděný a mrazem zkřehlý muž, kterého Valentin
utěšil a oblékl do svých šatů. Šaty mu týž den vrátil nebeským jasem zářící jinoch,
řka: „Zde jest oděv, kterým jsi dnes obdaroval Ježíše samého; za to ti propůjčí milost
hojit dnu a padoucnici.“
V Římě byl knězem pravděpodobně za panování císaře Claudia II. Gothica (268270) a původně byl dle legendy lékařem. Podle císařova názoru ženatí muži prý
v armádě nepodávali tak dobré výsledky jako svobodní a z toho důvodu budoucím
vojákům zakazoval vstup do manželství. Valentin však zamilované tajně sezdával.
Odtud může pramenit vztah k svátku zamilovaných.
Za to, a hlavně pro svou víru, byl předveden před císaře, aby se zodpovídal ze
všeho, co konal pro svůj vztah k Bohu. Když se ho císař zeptal, proč neuctívá římské
bohy, dle legendy odpověděl: „Tito bohové jsou samá nečistota a hřích. Jen Kristus
je pravý Bůh a když mu uvěříš, bude tvá duše spasena a ty zvítězíš nad nepřáteli.“
Císař by se snad nechal i přesvědčit, zejména když byl zároveň utvrzován v tom, že
křesťané nejsou nepřátelé říše a že Valentin k němu a ke všemu lidu chová upřímnou
lásku. Ale pro císařovo okolí tomu bylo jinak. Císař předal Valentina náměstkovi
a ten jej odevzdal soudci Asteriovi, aby zatím zůstal ve vazbě. Valentin se tam modlil
za soudcovo obrácení a ten přišel, aby Valentina vyzkoušel. Řekl mu: „Je-li tvůj Bůh
opravdu jediný pravý, jak říkáš, ať skrze tebe ukáže svou moc a mé slepé dceři vrátí
zrak.“ Valentin přiložil svou dlaň na oči nevidomé a modlil se, až dívka prohlédla.
Asterius s celou rodinou uvěřil v Krista a požádal o křest. Zprávy o uzdravení slepé
a o obrácení soudce se roznesly po městě. Křesťané se radovali, pohany zachvátil
hněv, zaútočili na soudcův dům. Valentina vyvlekli ven, ztloukli ho a odvedli na
Flaminijskou cestu, kde byl sťat mečem.
Tělo sv. Valentina bylo podle prvé verze legendy pohřbeno v Římě v katakombách,
nad nimiž byla o století později vystavěna bazilika, nebo 80 kilometrů dále v Terni.
Dnes je v Římě světec uctíván v chrámech sv. Praxedy a Panny Marie. Ostatky
sv. Valetina jsou uloženy v římském chrámu Santa Maria in Cosmedin.
Část ostatků sv. Valentina se dostala již ve středověku také do mnoha evropských
zemí, zejména severně od Alp. Většinou jde o fragmenty kostí. Speciálně jsou
uctívány nejméně ve dvou desítkách evropských chrámů, zejména v Německu,
Rakousku, Polsku, Velké Británii a Severním Irsku.
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K nejstarším místům svatovalentinské úcty v Čechách patřil středověký
kostel sv. Valentina ve Valentinské ulici na Starém Městě pražském, postavený
pravděpodobně koncem 12. století, odsvěcený roku 1792 a zbořený při asanaci
staré zástavby Prahy v závěru 19. století. Ve Svatovítské pokladnici na Pražském
hradě byl ostatek sv. Valentina vložen do gotického relikviáře, stejně tak je relikvie
sv. Valentina zaznamenána v soupisu ostatků na hradě Karlštejně.
Není přesně známo, kdy byl Valentin svatořečen, stalo se tak v raném středověku,
protože je zapsán ve Zlaté legendě ze 13. století a v chrámových kalendářích
14. století, včetně českých. V římském martyrologiu se jeho svátek slaví 14. února.
Přesný rok smrti sv. Valentina není
znám, uvádějí se tři možnosti: 269, 270
a 273.
Jisté je ale tolik, že nešťastní
milenci sv. Valentina vzývali už od dob
středověku, a že zvyk zasílat svému
vyvolenému svatovalentinská přání,
poprvé obchodně využitý ve 40. letech
19. století ve Spojených státech, vedl
ke vzniku významného zdroje příjmů
pro příslušné podnikatele.
K ostatkům zmiňovaných v posledním
desetiletí patří světcova kost z lopatky,
uchovávaná na oltáři kapitulní baziliky
sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě,
získaná možná již za císaře Karla IV.,
nebo až v 19. století. Ostatek byl
znovunalezen v barokním relikviáři
společně se třemi dalšími v roce 2002.
Tyto relikviáře byly součástí barokní
výzdoby kostela sv. Petra a Pavla ze
2. čtvrtiny 18. století. Při rekonstrukci
a dostavbě chrámu v letech 18851903 byly přeneseny na nové oltáře
a odstraněny teprve po nástupu
komunistického režimu v 50. letech
20. století. Relikviář bývá vystavován na svátek svatého Valentýna.
Patron: zamilovaných, včelařů, pocestných, mládeže
Atributy: růže, meč, ptáci, palma, biskupská berla
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JARKA PŘIKRYLOVÁ

LITURGICKÉ OKÉNKO
Ježíš a katecheze
V evangeliích čteme o mnoha různých Ježíšových zázracích, výrocích a sporech.
Jsme o některých z nich schopni vyprávět, vykládat je, apod… Takové příběhy jsou
pro nás nejen lehce zapamatovatelné, ale také na jejich základě odhalujeme, kdo
Ježíš je a jaké je jeho poselství. Většině z nás pak unikají velmi krátké věty, které se
v evangeliích občas objevují a opakují. Jednu z nich najdeme třeba v Mt 9,35: „Ježíš
pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou
zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Toto
souhrnné vyjádření má nezměrnou hodnotu, protože nám nikoli na jednotlivosti,
ale v souhrnnosti vystihuje, co bylo hlavním obsahem Ježíšova poslání, respektive,
co bylo charakteristické pro dny jeho působení. Ježíš učí, hlásá evangelium,
a uzdravuje.
Třebaže bychom si mohli říci, že mezi „učil v jejich synagogách“ a „hlásal radostnou
zvěst o Božím království“ není žádný rozdíl, maximálně v tom, kde Ježíš svá slova
pronáší, je dobré se nad tímto rozdílem zamýšlet. Nepůjde mi teď o skutečnou
odbornost termínů, ale jednoduché rozlišení.
Pro učení užíváme dlouhodobě termín „pedagogika“. Toto slovo je z řečtiny
a pochází ze spojení dvou slov: „pais“ (dítě) a agein (vést). Vychází to především
ze situace, kdy otrok vedl pánova syna do školy. V současné době vnímáme slovo
pedagogika jako jakýsi celek formace člověka – jak intelektuální, tak také lidské,
tedy formování osobnosti člověka. To je to, co koná Ježíš v synagogách, respektive
to představuje aspekt jeho učení – učí Zákonu, formuje člověka.
Vedle toho ale Ježíš také hlásá radostnou zvěst o Božím království. Toto hlásání
pak můžeme připodobnit katechezi. I slovo katecheze pochází z řečtiny. Ale zde
se dostáváme k určitému problému, protože řečtina zná dva podobné významy.
„Katechein“, což opět představuje celistvou systematickou formaci, tedy něco
podobného, co pedagogika. Pak je ale ještě slovo „katéchein“ (na místo epsilon
písmeno éta). A zde slyšíme slovo „echo“, což znamená zvučení, nebo přeneseně
bychom mohli také říci, že zvučet jako ozvěna – vydávat echo. A to v reakci na
to, co zaznívá. Mohli bychom tedy říci, že „katécheze“ formuje nikoli na základě
dlouhodobého uceleného vzdělávání, není osvojováním si nějakých informací, ale
především formuje na základě zažívané zkušenosti k okamžité reakci člověka.
Ježíš konal obé – jak učil, tak vyvolával reakci. Jeho učení nacházíme např.
v Matoušově evangeliu v některých z Ježíšových řečí (budeme se jim věnovat).
Ale v těchto řečech můžeme nalézt i prvky katecheze. Ty ostatně můžeme nalézt
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i v mnoha podobenstvích, která jsou určitou výzvou na to, aby člověk reagoval
na to, co Ježíš řekl (mnoha podobenství je třeba číst nikoli jako nauku, ale jako
katechezi – výzvu k činnosti).
My dnes necháme ale podobenství stranou (takový článek by byl hodně dlouhý)
a zaměříme se na některé Ježíšovy katecheze. Budeme se dnes věnovat jen
evangelistu Markovi a ukážeme si, jak katecheticky Ježíš působí.
Prvním příkladem bude katecheze v domě v Kafarnaum, totiž v domě Šimona
Petra.
Kafarnaum;
kostel vybudovaný nad
místem domnělého
Šimonova domu.
Je patrná kruhová
úprava prostoru
z 1. stol. po Kr.

Nejprve si řekněme pár souvislostí. Dům Šimona Petra stál v městě Kafarnaum,
nedaleko Genezaretského jezera. Tento dům hrál pochopitelně v ranné církvi svou
důležitou úlohu. Nebyl primárně muzeem (místo jednoho z apoštolů), ale stal se
v ranné církvi místem, kde se scházelo společenství věřících. A to do té míry, že
k tomuto scházení v 1. stol. dané místo upravili. Vykopávky v městě Kafarnaum
nalezly místo, které bylo v 1. stol. upraveno do kruhové podoby, což archeologové
představují jako křesťanskou úpravu. A domnívají se, že kde jinde by se křesťané
scházeli, než v domě Šimona Petra. V době, kdy evangelista Marek psal své
evangelium, měl dům Šimona Petra již toto využití – byl to dům prvotní církve.
Když tedy čteme o Ježíši, který vstupuje do Šimonova domu, čtenář již
pravděpodobně vnímal tento dům nejen jako místo, kde Šimon žil, ale také jako
místo, kde se scházela církev (ostatně v evangeliu je pro tento dům užit určitý
člen). Tedy evangelista tak nepředstavuje jen historické Ježíšovo vstupování do
konkrétního domu, ale je to vstupování do společenství křesťanů.
V Markově evangeliu se Ježíš v Šimonově domě ocitá hned v úvodu evangelia
(srov. Mk 1,29-34). Tehdy poté, co učil v sobotu v synagoze, přechází do Šimonova
domu, kde leží Šimonova tchýně v horečce. Všichni jistě ten úryvek velmi dobře
známe. Ježíš přijde k této ženě, zvedne ji, horečka ustoupí a ona je začne hned
obsluhovat. První Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu jsou uzdravení posedlého
v synagoze v Kafarnaum a uzdravení Šimonovy tchýně z horečky. Ježíš uzdravuje
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posedlého člověka, který je posedlý nejen zlým duchem, ale také horečkou, která
mu brání sloužit.
Posuňme se o několik kapitol
dále (srov. Mk 9,33-41). Ježíš už
začal učedníkům říkat, co ho čeká
v Jeruzalémě. Učedníci Ježíšovi
nerozumí a mezi tím se spolu přou
o to, kdo z nich je největší (právě
proto Ježíšovi nerozumí). Ježíš
s nimi vstoupí do domu v Kafarnaum,
postaví dítě do jejich středu a začne
mluvit o tom, že kdo chce být první,
musí se stát služebníkem všech.
Ježíš znovu „vyhání“ zlého ducha,
respektive uzdravuje z horečky, kterou jsou nyní posedlí jeho učedníci a která jim
brání být služebníky. Ježíšova katecheze je zde zřejmá. A to nejen pro jeho učedníky,
ale také pro čtenáře evangelia. Dům, kde se schází církev, je „posedlý“ horečkou
boje o prvenství a je třeba jeho osazenstvo uzdravit – pozvednout a vést ke službě.
Tato Ježíšova slova si žádají okamžitou reakci.
Druhý příklad, který použijeme, je poslední Ježíšova katecheze v Markově
evangeliu. (Mk 12,41-44). Podobně jako u dítěte v domě i zde Ježíš staví doprostřed
člověka, tento člověk je mu pomocí v jeho katechezi. Ale zatímco v domě bylo dítě
jen „nástrojem“, příkladem, tato vdova je samotným aktérem.
Představme si souvislosti. Ježíš je již v Jeruzalémě, spory mezi ním a jeho
oponenty již proběhly, vše se schyluje k velikonočnímu dramatu. Ježíš si sedá
naproti chrámové pokladnici a sleduje, co se děje. A ve chvíli, kdy vdova přinese
dvě drobné mince, Ježíš volá své učedníky a ukazuje na ni. Ten, který „odchází“,
ukazuje na člověka, který zůstává. Komunita, které evangelista Marek píše své
evangelium, je vlastně pozvána k tomu, aby hleděla kolem sebe a učila se od lidí
kolem sebe. Ježíšova katecheze není ukončena jeho smrtí, vzkříšením a vstupem do
nebe. Ježíšova katecheze stále probíhá, a to prostřednictvím těch, kteří jsou kolem
nás. Člověk není odkázán jen na to, co mu řekl Ježíš v evangeliu, ale je pozván, aby
se nechal katechizovat i příkladem druhých. Aby i příklad druhých v něm vyvolával
reakci.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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SLAVENÍ PRVNÍCH PÁTKŮ A PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
ZASLÍBENÍ PRVNÍCH PÁTKŮ V MĚSÍCI
Víme, že první pátky v měsíci jsou zasvěceny Nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše.
Ale víme proč?
V druhé polovině XVII. století se Pán Ježíš zjevil francouzské mystičce Markétě
Marii Alacoque a předal ji poselství, které v našem životě víry může mnohé změnit.
Této světici, sestře kláštera Navštívení v Paray-le-Monial, Ježíš ukázal své srdce
a řekl: „Toto je srdce, které tak milovalo lidi, že jim dalo vše, co mělo.“ Zároveň jí ale
tlumočil svou stížnost - stěžoval si na nevděk lidí, kteří na Jeho nekonečnou lásku
odpovídají chladem a nezájmem nebo dokonce neúctou.
Jinak řečeno - je mnoho lidí, kteří, přestože mají víru, nechápou význam Kristovy
lásky. Nechápou, že sám lidský život není nic jiného než láska. Nechápou zvláště to,
že Kristova přítomnost v Nejsvětější Svátosti je vrcholem lásky, a že na světě není
nic důležitějšího než milovat Ježíše v Eucharistii, přijímat Ho a uctívat.
Během zjevení se pak Kristus obrací na Markétu s otázkou: „Chceš alespoň ty
patřit mezi mé přátele, chceš mi udělat radost a dát mi náhradou za nevděk lidí
své přátelství?“ Poselství, které se šíří z Paray-le-Monial, je tedy výzvou k přátelství
s Bohem, k přátelství s Kristem. Kristus se stal člověkem - a lidé potřebují lásku
a přátelství druhých lidí. I On přijal skutečnost, že bude potřebovat své přátele.
V Getsemanské zahradě názorně vidíme, že Mu Jeho přátele nebyli takovou oporou,
jakou by právě v té chvíli potřeboval.
Tak jako kdysi oslovil Markétu Marii, ptá se nás všech, jestli stojíme o Jeho
přátelství. Je to naléhavá výzva zaznívající z Paray-le-Monial. Chceme i my být
Kristovými přáteli?
Během setkání Pán Ježíš předal sestře Markétě Marii sliby nasměrované ke
ctitelům Jeho Srdce. Byly popsané v dopisech. Už po její smrti rozptýlené informace
byly sebrány a sestaveny ve známých 12 slibů:
1. Budu je těšit ve všech jejich útrapách a protivenstvích.
2. Budu žehnat všem jejich pracím a podnikům.
3. Dám jim všechny milosti potřebné jejich stavu.
4. Budu jejich bezpečným útočištěm v životě, ale zvlášť v hodině smrti.
5. Hříšníci naleznou v mém Srdci pramen a nekonečné moře milosrdenství.
6. Duše vlažné se stanou horlivými.
7. Horliví se brzy povznesou k velké dokonalosti.
8. Kněžím dám milost, že přivedou k pokání i nejzatvrzelejší hříšníky.
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9.

Rodinám, v nichž se bude mé Srdce uctívat, dám pokoj
a mír.
10. Budu žehnat domům, v nichž bude vystaven a ctěn
obraz mého Srdce.
11. Jména těch, kteří tuto úctu rozšiřují, budou navždy
v mém Srdci.
12. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek půjdou
k Svatému Přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti
až do konce a nezemřou ve stavu nemilosti. Mé Srdce
jim bude bezpečným útočištěm.
Zaslíbení, především poslední z nich, nelze chápat jako
pověru či jako laciný recept, jak „spolehlivě dosáhnout nebe“.
Máme je chápat a vykládat na základě Písma svatého a učení
církve. Zaslíbení jsou součástí božské pedagogiky: Ježíš chce
tímto způsobem k sobě přitahovat lidská srdce. To, co Pán žádá, je naše láska, celý
náš život, naše předsevzetí k hlubokému křesťanskému životu.
Pozice Církve
Apoštolský Stolec teprve po přísných a důkladných vyšetřeních dovolil slavení
svátku a také uctívání obrazů Ježíšova Srdce v dnes všedně přijatých formách.
Podruhé Církev nepřímo potvrdila zjevení, která obdržela sv. Markéta Marie
Alacoque, když po přísném procesu vyzvedla ji ke slávě oltářů. Její beatifikace se
uskutečnila v roce 1864 a kanonizace v roce 1920. Prvním z papežů, který potvrdil
pobožnost k Srdci Pána Ježíše a také svátek některých diecézí a řádů, byl Klement
XIII. Udělal to v roce 1765 – tedy skoro 100 let po zjeveních. Rozhodujícím však
v této věci bylo memorandum polských biskupů poslané papežovi v roce 1765.
Memorandum udává nejprve historický vývoj kultu, následně dokazuje hluboce
jeho správnost a dobra, která vyplývají z té pobožnosti. Papež Pius IX. v roce 1856
rozšířil svátek Srdce Pána Ježíše na celou Církev. Lev XIII. 31. prosince 1899 odevzdal
péčí Ježíšova Srdce celou Církev a lidský rod.
Pobožnost k Srdci Ježíše klade rovněž závazky. Člověk by neměl zneužívat dobroty
Božího Srdce. Měl by k tomuto Srdci mít neomezenou důvěru. Proto nejen, že může,
ale měl by se utíkat k tomuto Srdci ve všech svých potřebách. Neměl by zraňovat
tohoto Srdce novými hříchy. Avšak když nás lidská slabost požene nově do bahna
hříchu a otroctví satana, máme právo vždycky důvěřovat Božímu milosrdenství,
které je připraveno přijít k nám s pomocí a vysvobodit nás.
Převzato z webové adresy:
https://www.pallotini-pastorace.cz/prvni-patky,
kráceno
12 FČAS 2/2022

ZASLÍBENÍ PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI
Podobně jako jsou první pátky v měsíci zasvěceny Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu, slavením prvních sobotv měsíci se zasvěcujeme
Mariinu Neposkvrněnému Srdci na smír za urážky, rouhání
a lhostejnosti, kterýmije její Srdce uráženo. K tomu nás vybízela
sama Panna Maria ve Fatimě již před sto lety.
Třetí zjevení Panny Marie
13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům – Lucii,
Františkovi a Hyacintě – Panna Maria zjevila potřetí a ukázala
jim peklo. V tomto zjevení pasáčkům řekla, že si přeje, aby
se ve světě ustanovila úcta k jejímu Neposkvrněnému Srdci,
a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty
v měsíci.
„Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je zachránil, chce
Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému Srdci. Jestliže lidé udělají, co
vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír…“
Velký příslib
O osm let později, 10. prosince 1925, se Panna Maria zjevila Lucii a řekla: „Dcero,
pohleď na mé Srdce, ovinuté trny, kterými je nevděční lidé probodávají rouháním
a nevděkem. Snaž se alespoň ty mě potěšit a řekni, že slibuji všem, kdo se po dobu
pěti měsíců v první sobotu vyzpovídají, přijmou svaté přijímání, pomodlí se růženec
a stráví 15 minut při rozjímání 15 tajemství růžence, že jim budu blízko v hodině
smrti se všemi milostmi, které potřebují ke spáse.“
Proč právě pět prvních sobot?
Panna Maria ve Fatimě vybízí k 5 prvním sobotám, protože existuje 5 urážek
a rouhání proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie:
1. rouhání proti Neposkvrněnému Početí Panny Marie,
2. rouhání proti jejímu Panenství,
3. rouhání proti jejímu Božskému Mateřství,
4. rouhání těch, kteří otevřeně zasévají do srdcí dětí lhostejnost a dokonce
i nenávist vůči Matce Boží,
5. urážky těch, kteří ji hanobí v jejích obrazech a sochách.
Velká přislíbení k pobožnosti pěti prvních sobot
K pobožnosti pěti prvních sobot byla dána velká přislíbení: „Všem, kdo po pět po
sobě následujících prvních sobot v měsíci splní požadované podmínky, slibuji, že při
nich budu v hodině smrti se všemi milostmi potřebnými ke spáse jejich duše.“
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Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci
1. svatá zpověď,
2. svaté přijímání na smír,
3. pět desátků svatého růžence,
4. rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích
(15 minut).
Zpověď je možné vykonat před nebo po první sobotě s úmyslem smíru za urážky
Neposkvrněného Srdce Panny Marie; další tři podmínky však musí být splněny
v den první soboty. Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny
Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.
Devět prvních sobot
Panna Maria žádala prostřednictvím fatimské Lucie pět sobot, Spasitel však
mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: „Prosba mé Matky o prvních
pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné
úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více
než ta, se kterou jsme v lásce spojeni.“
Závěrem
Nebojte se slavení prvních pátků či sobot – text je sice obsáhlý, ale ve stručnosti
se dá říci, že obětujeme Pánu jednou za měsíc zhruba hodinu svého času. A to ve
srovnání s tím, co pro nás vykonal Ježíš, snad nelze brát ani jako oběť. Proto se
navzájem povzbuzujme k slavení a uctívání Srdce Panny Marie a nebuďme hluší
a lhostejní k jejímu přání.
Převzato z webové adresy:
https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/11403b.pdf,
kráceno
Tyto články pro vás na webu vyhledala a do redakce zaslala JANA STRNADOVÁ

SYNODA
a skupinka konvertitů

V rámci synodálního procesu vzniklo v naší farnosti několik skupinek a jednou
z nich je skupinka konvertitů. Zatím proběhla dvě setkání a již se připravuje další,
které by mělo proběhnout 27. února od 18 hodin.
Tento krátký příspěvek je zamýšlen jako pozvánka pro ty, kteří by se chtěli
podělit o své zkušenosti s vírou, jejíž kořeny nemusí začínat v dětství nebo se spolu
s ostatními členy skupiny zamyslet nad tématy týkajícími se společenství věřících.
Není třeba se bát vstoupit do rozjetého vlaku, my konvertité o tom víme své.
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POSTNÍ AKTIVITA
Žádost o spolupráci s přípravou
Drazí farníci, začátkem března vstoupíme do postní doby. Jedná se o dobu
přípravy na přínosné slavení Velikonoc, respektive o čas, kdy intenzivněji usilujeme
o své obrácení. Jsou nám jistě známé základní projevy postní doby – půst, modlitba
a almužna. Co už není ale tolik známé a aktivně se to neprojevuje, je to, že postní
doba není jen časem, který se prožívá osobně a vnitřně, ale také společně a vnějším
způsobem.
Rád bych tedy, aby v postní době byly některé postní aktivity, které prožíváme
společně (jako farnost). Jen pro jistotu, společné aktivity nutně nevyžadují, že je
děláme spolu ve smyslu fyzické přítomnosti… Proto vás vybízím, abyste mi případně
dali vědět, co bychom společně mohli v postní době dělat. Já některé věci již v hlavě
rozmýšlím, ale budu rád za případné další podněty. Byl bych rád, kdyby byla nějaká
postní aktivita pro rodiny s dětmi, pro rodiče, pro děti, pro studenty, apod…
Na podzim 2020 jsme připravili společnou pouť – u jednotlivých kostelů farnosti
byly kešky. Něco podobného jsme připravili také na postní dobu, ale tam to, i díky
uzávěru okresů, vyšumělo. Rád bych ale něco podobného připravil pro letošní
postní dobu. Možnost celopostní poutní křížové cesty, apod… Abych mohl něco
takového připravit, chtěl bych vás pozvat ke spolupráci. Jde především o vytipování
míst farnosti.
Na našich webových stránkách naleznete mapu naší farnosti (uvidíme, jak se nám
podaří ji udělat podrobnou, respektive jestli tam nebude víc map pro jednotlivé
oblasti farnosti). Prosím, vytiskněte ji (případně určitou oblast) a zaneste do ní
různá zvláštní místa naší farnosti – kapličky, Boží muka, sochy svatých (vždy napsat,
o koho se jedná). Takto označenou mapu (nějaký okruh) mi, prosím, doneste
do 20. února, abychom mohli připravit postní aktivitu v terénu. Další informace
pak budou na začátku postní doby. Děkuji všem, kdo se zapojí a pomohou tak
s přípravou postní aktivity a rovněž následně s možností fyzicky poznávat různá
zákoutí a krásná místa naší farnosti.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Ihned opustili sítě
a šli za ním.
Marek 1:18
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vesele i vážně o tříkrálovém koledování
Milí farníci, chtěla bych se s Vámi podělit o zkušenosti i zážitky, které skýtá
tříkrálové koledování.
Nevím přesně kolikátým rokem koleduji, ale když se blíží datum 6. ledna, začínám
být trochu neklidná. Ptáte se proč? Jednak z důvodu, zdali bude dost koledníků
a koledníčků, zda nebude třeskutý mráz, jestli nebudu zrovna nemocná, nebo
ti druzí, jak nás letos zase asi přijmou? Nepošlou tentokráte psy? Čemu jinému
budeme čelit?
Nakonec to ale vždycky dopadne dobře, tak, jak má. Vše je přece pod
kontrolou...
Začínali jsme před lety s dětmi, mimo jiné také ve vestibulu obchodního domu
LIDL. Koledování s vedením tehdy domluvil pan Kunčar, který se sám také aktivně
do sbírky zapojoval. Vše řídila za farnost paní Milka Šílená, tehdejší charitativní
koordinátroka.
Zrovna toho roku byla ladovská zima, sněhu spousta, teploměr ukazoval -10 °C.
I když jsme byli schovaní, profukovalo to pořádně. Sbírka v povědomí občanů ještě
moc nebyla. Většinou házeli do kasičky jen kováky, a papírové dávat nechtěli. Říkali,
že až si nakoupí, něco do kasičky přihodí. Ale cestou nazpátek už zase neměli...
Stáli jsme tam dost dlouho, protože byl pátek, a to se zakázníci jen hemžili. Děti
už byly unavené a hladové. Nakonec vydržely tři hodiny koledovat a stálo to za to
i s těmi mincemi. V marketu se ještě asi 2 roky mohlo koledovat, další už si vedení
nepřálo.
Nepříjemná situace nastala při koledování na Malechově v restauraci. Personál
jako vždy milý, srdečně nás přijal, mohli jsme psát požehnání. U stolu seděla jedna
dáma s rodinou. Na dotaz, zdali by nepřispěli, mi vytkla, že je hanba, že nutíme
tak malé děti žebrat... mám se stydět... že jim raději zakoupí každému zákusek, ale
peníze, to ne. Byla to její volba a časem třeba pochopila význam sbírky.
Jiní a jinde už na koledníky přímo čekali. Mysleli, že chodí jen 6. ledna a co, že
jsme se opozdili? Vysvětlujeme, že jen jeden den se sbírka nemůže uskutečnit. Lidé
jsou v práci, děti ve škole, na kroužcích, nejlépe se hodí víkendy. Rychleji svolávají
svoje děti, že jsou tu králové a zpívají všichni s námi. Někde se s námi dají do řeči,
že nám musí být zima, že děláme dobrou věc. Zvláště malé koledníky odměňují
sladkostmi a ovocem. Někdy toho mají tolik, že nemohou unést ani košík. Jinde nás
pozvou na čaj, ale odmítáme, potože máme před sebou ještě hodně příbytků.
Někdy je až dojemně legrační, jak dospělý muž, silák, nesměle odmítá napsat
požehnání, jako by se jej bál, jako čert kříže...
V Českém Brodě je jeden domeček. Chodíme už za setmění. Uvnitř sedí při
umělém osvětlení dvě starší osoby. Nejde rozpoznat, zda jeden je muž nebo žena.
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Stěny místnosti jsou poseté kalendáři Playboy. Nějak nemám odvahu sáhnout na
zvonek. Raději vhodím letáček s kalendáříkem do schránky a modlím se Otčenáš.
Zjistila jsem, že není úplně nejlepší chodit po setmění. Jednak lidé nemají
takovu důvěru, když je venku tma a někdo zvoní, koho nečekají. Mají zapnuty
televizní přijímače, které přehlušují mnohdy hlas slabého zvonku. Často ani zvonky
nefungují, a tak zlehounka ťukáme na okénko. Většinou se okno otevře. Někdy ne,
i když vidíme, že za záclonou kdosi je. Asi se nás bojí... Jako ten malý, asi pětiletý
hošík, který jezdil na dvorku na koloběžce a když uviděl Baltazara, začal křičet:
„Mami, čert!“ a zmizel v domě.
Nenechejte se odradit, vždycky to stojí za to. Je to sice únavné, únavnější než
rychlá chůze. Je to o čekání, trpělivosti, pokoře, úsměvu a dobré vůli.
Tak tedy opět za rok, v plné síle, v hojnějším počtu a s pomocí Boží!
JARKA PŘIKRYLOVÁ
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Výsledky Tříkrálové sbírky v obcích farnosti Český Brod
obec
Bříství
Bylany
Český Brod
Černíky
Chrást
Chrášťany
Klučov
Kounice
Kšely
Liblice
Lstiboř
Poříčany
Přehvozdí
Přistoupim
Rostoklaty
Starý Vestec
Štolmíř
Tismice
Tuchoraz
Vrátkov
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počet
kasiček
1
1
13
1
3
1
2
6
2
2
1
2
1
4
2
1
1
4
1
1

výtěžek
3 581, 6 640, 55 628, 4 517, 9 259, 4 676, 12 259, 44 309, 3 045, 19 440, 10 178, 9 935, 6 966, 6 852, 9 373, 4 236, 3 840, 11 517, 1 736, 6 033, 234 708 Kč

NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK
Moravské koláčky
Ingredience:
Těsto:
300 g hladké mouky
300 g polohrubé mouky
42 g droždí
250 ml mléka
150 g změklého másla
3 žloutky
Švestková povidla
2 ks tvarohu
Mleté ořechy
Drobenka
Tvarohová náplň:
2 ks tvarohu
70 g krupicového cukru
2 lžičky vanilkového pudinku
Rozinky
Ořechová náplň:
100 g mletých vlašských ořechů
2 ks bílků
100 g cukru
1 polévková lžíce rumu
Oba druhy mouky prosejeme do mísy, přidáme cukr a vykynutý kvásek z droždí.
Vmícháme vlažné mléko, změklé máslo a 3 žloutky. Uhněteme hladké těsto
a necháme vykynout. Pak vyndáme na vál a odkrajujeme z něj kousky velké cca
jako dlaň. Zakulatíme, vytvoříme placičky. Naplníme je utřeným tvarohem nebo
ořechovou náplní, trochu uzavřeme a pokládáme na plech vyložený pečícím
papírem. Necháme chvilku vykynout, středy koláčů vytlačíme skleničkou a do
vzniklého důlku vložíme povidla. Když koláče vykynou okraje potřeme žloutkem
rozšlehaným s trochou mléka, střed posypeme drobenkou a pečeme v předehřáté
troubě při 160 až 170 °C asi 35 minut. Vychladlé koláče pocukrujeme.
JANA STRNADOVÁ
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY
Harmonogram
Drazí bratři a sestry, jak jsem již avizoval, na jaře letošního roku nás čekají volby do
pastorační rady farnosti. Dříve než začnu psát další řádky bych chtěl připomenout,
že každý farář má povinnost ustanovit ekonomickou radu farnosti. U pastorační rady
farnosti tuto povinnost nemá. Už to, že hovořím o volbách do PRF ukazuje, že chci být
obklopen funkční pastorační radou.
Začínám o volbách psát již v únorovém čísle, přestože volby proběhnou pravděpodobně
někdy v květnu. Rád bych totiž v následujících číslech farního časopisu dal prostor
k tomu, abychom se na volby připravili. Předkládám tedy určitý harmonogram, co
můžete v následujících číslech očekávat:
• v tomto čísle bych rád představil něco ze stanov PRF a její poslání.
• v březnovém čísle napíši, jak bych byl rád, aby PRF ve farnosti fungovala.
• v dubnu bude první kolo voleb, které vytváří kandidátní listinu do voleb. V tomto
čísle FČASu bude moci každý napsat, co očekává od PRF, jak si představuje její
fungování, i jaké vidí výzvy ve farnosti. Své představy a výzvy napíši i já.
• v květnovém čísle pak bude prostor pro všechny navržené kandidáty (kteří
vzejdou z prvního kola). Vytvoří se dotazníček, na jehož otázky budou moci
kandidáti odpovědět (co vidí za výzvy ve farnosti, čemu se v PRF chtějí věnovat,
apod…). V květnu pak, dá-li Pán Bůh, proběhnou volby do nové PRF.
Stanovy PRF můžete nalézt na webových stránkách naší farnosti. Všem bych doporučil,
aby si je někdy v dubnu, před volbami, přečetli, a podle toho volili kandidáty do PRF.
V tuto chvíli zde představím jen vybrané části.
Začněme základními ustanoveními (ve stanovách označeno jako §1, čísla 1-3). Zde
se praví, že PRF je poradním a pracovním orgánem faráře. Proto PRF spolupracuje
s farářem „při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle
slov:« Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši »“. PRF nese spoluzodpovědnost za
šíření poselství spásy.
Dále se mluví o nutné duchovní formaci členů, jejich dalšího náboženského vzdělávání
a celkovém rozvoji osobnosti. Zde bych doplnil, že aby mohli členové PRF přemýšlet
o tom, jak spolupracovat na poslání farnosti, je třeba, aby se vzdělávali např. v církevní
nauce, v církevních dokumentech… Pro přínosné fungování PRF (a já bych si takové
přál) je třeba, aby členové byli v souladu s učením církve a aby měli zájem o poznávání
základních cílů ve službě církve (příprava na svátosti – co je cílem přípravy, apod…).
V §2 základních ustanovení nalezneme dvě čísla. První představuje úkol PRF: „Úkolem
PR je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat
možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci
nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření
pastoračního programu“. Jak opakovaně vyjadřuji, úkolem PRF není klást si otázku, zda
budeme něco dělat, či nikoli, ale hledat řešení, jak to budeme dělat.
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Číslo 2 tohoto paragrafu představuje některé z úkolů PRF. Předkládám všechny
zmíněné:
• probouzet a prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti za farní společenství
a oživovat spolupráci jeho členů;
• získávat a připravovat členy farního společenství pro službu předávání víry
a jejího prohlubování;
• podporovat vznik a rozvoj nových kněžských a řeholních povolání ve farnosti;
• přinášet podněty a návrhy pro přípravu a slavení bohoslužeb a pro živou účast
celého farního společenství na liturgii;
• podporovat službu v charitativní a sociální oblasti a spolupracovat s místní
charitou tam, kde je ustavena;
• vidět zvláštní životní situaci rodin a různých skupin farního společenství
a hledat účinnou pastorační a charitativní pomoc v jejich potřebách;
• podporovat vzdělávací činnost ve farnosti;
• pravidelně informovat farní společenství písemně i ústně o práci a problémech
ve farnosti;
• společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí společenství;
• zvolit jednoho svého člena za člena ekonomické rady farnosti.
PRF tedy nefunguje např. jako staršovstvo v evangelickém prostředí, či parlament.
Úkolem PRF není rozhodování a hlasování (i když i hlasovat se může, ale stále při
principu, že hlasování nemůže jít proti hlasu kněze – v takovém případě jsou jasně
dané procedury, viz §20). Její hlavní úlohou je předkládat faráři a celému společenství
různé návrhy, hledat řešení, a především povzbuzovat ostatní k aktivitě, zapojovat je do
dění. Jako jeden z nejabsurdnějších projevů činnosti PRF vidím situaci, kdy se PRF stává
opozicí kněze, nebo ještě hůře, kdy PRF navenek působí způsobem, že ostatní vede
k pasivitě či aktivně zrazuje od spolupráce.
§ 3 představuje také práva PRF. Znovu předkládám celý seznam:
• sdělit biskupovi svůj názor, má-li dojít k ustanovení faráře (nikoli
administrátora) v uprázdněné farnosti. Právo biskupa rozhodnout
o personálních změnách dle svého uvážení tím není dotčeno.
• na informace o ekonomické situaci farnosti;
• vyjádřit svůj názor při změnách organizace duchovní správy ve farnosti, příp.
hranic farnosti, při výběru pomocníků k podávání eucharistie, lektorů, akolytů
a katechetů, při plánování lidové misie či duchovní obnovy farnosti;
• podílet se na přípravě důležitých pastoračních kroků, na řešení důležitých
otázek, týkajících se života farnosti, např. uspořádání církevních slavností
a zvláštních slavnostních bohoslužeb (poutí, procesí, prosebných dnů) a na
stanovení pořádku bohoslužeb;
• vyjádřit se ke kandidátu bohosloví.
Pastorační rada farnosti realizuje svoje práva v souladu s ustanoveními § 14–20
těchto stanov.
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Co se týká voleb, tak volit může každý katolík starší 15 let, příslušející do farnosti.
Právo být zvolen má každý katolík starší 18 let, který je ochoten plnit úkoly PRF.
Stanovy to nezmiňují, ale domnívám se, že i zde by mělo platit, že volíme takové členy,
kteří přísluší do farnosti, respektive v ní skutečně žijí (ve smyslu, účastní se života
farnosti, alespoň účastní na nedělní bohoslužbě).
Znovu vás zvu k tomu, abyste si stanovy pečlivě přečetli. Další informace k volbám
budou v dalším čísle farního časopisu, kde představím, jak bych si představoval, že
bude PRF ve farnosti působit.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ

NABÍDKA SLUŽEB
Pomoc rodinným pečujícím
Pečujete doma o svého blízkého s poruchou paměti? Pak jsme tu právě pro
vás! Organizace Dementia I. O. V. poskytuje své služby již ve 25 středočeských
městech. Nabízíme všestrannou odbornou pomoc a doprovázení i vám, kteří
v Českém Brodě i na celém Českobrodsku pečujete o blízkého člověka s poruchou
Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence. Poskytujeme sociálně
právní poradenství, psychosociální podporu, vzdělávání v oblasti každodenní péče
a komunikace s nemocným. Zajistíme testování paměti, aktivizaci vašeho blízkého
a vám pomůžeme zorientovat se v konkrétních praktických záležitostech (jak a kde
žádat o příspěvek na péči, jak si zajistit potřebné kompenzační pomůcky, ...).
Veškeré služby jsou pro vás zcela zdarma!
Podporu pečujícím poskytujeme v terénu, tj. u vás doma. Nabízíme též on-line
formu komunikace, která vám ušetří čas. K dispozici vám jsou odborníci například
z oblasti sociální práce a péče, práva, neurologie, psychiatrie, výživy a duchovní
péče.
Pokud vás trápí problémy spojené s domácí péčí, můžete se na nás obrátit
prostřednictvím telefonu 608 865 772, e-mailu ceskybrod@dementia.cz nebo
využít možnost chatu na https://dementia.cz/chat.
Těším se na vás.

22 FČAS 2/2022

MILADA SIBLÍKOVÁ

IV2S
O SENIORA?
I?9^m9Ơ
ǍOÈvÀwÈÃ³ÃÛ³À³ ®³½vÀÈ®ÀvÃ®Ƣ
Ǎk®wÈ®§³³Ã¨çÀ³Û³Ë®³ÛÃÛ³§³¨Ƣ
ǍSËÅÈƜéËÈ³®§³³¨ç§³½ ³ÛvÈƜ
v®ÛÈƜ³ÛwÃ §wƢ
ǍI³ÈÂË¦Èç¦ÃÈÈƜ®v³wÈ®wÀ³§Ƣ
ǍâÛw®³ÀvƢ
/ʐʟGOGXȐORQTCFKVCPCʂGUNWʟD[LUQWzdarma.
8ȜOGLCMLGRȘȸGQDNȜ\MȘJQȸNQXɄMCPȐTQȸPȐ
CRTQVQRTQXȐUOȐOGPȐʂRQTCFGPUMȩVȩO

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK Ǎ PSYCHOLOG Ǎ PRÁVNÍK
NEUROLOG Ǎ ZDRAVOTNÍ SESTRA Ǎ _gm*_?_gOI*4*OS
2QTCFGPUVXȜRTQDȜJȐQUQDPɄtelefonicky Kelektronicky EJCVGOCKN 

KONTAKT PRO
O3gL?A OKOLÍ:

Milada Siblíková
tel.: 608 865 772

ceskybrod@dementia.cz

/ʐʟGVGPȐOVCMȘ
CPQP[OPɄPCRUCV
PCEJCVPCPCʂKEJ
UVTȐPMȐEJ

dementia.cz/chat/

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: V. Šolta,
Jana Strnadová, M. Sklenář, Pixabay a Wikimedia, • vychází v Českém Brodě 1. února 2022 • náklad
40 výtisků • dop. cena/náklady na tisk 10 Kč • NEPRODEJNÉ •
23 FČAS 2/2022

PRO DĚTI
Milí kamarádi,
v lednovém čísle byl pro vás připraven dárek v podobě Sudoku. Jestli to některým
z vás přišlo příliš jednoduché, máme pro vás výzvu. Jak na první pohled vidíte,
tak jde o malé čtverce 3x3 a jeden velký 9x9. Jde o obrázky, ale bude vkládání
jednodušší nebo složitější než vkládání čísel? Chcete se podělit o svoje luštění?
Budu ráda za jakoukoliv reakci, těším se.
MAGDALENA
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