
Drazí farníci, vstupem do měsíce března vstupujeme také do postní doby. Jak se 
snažím vždy opakovat, prožívání postní doby si vyžaduje, abychom ji neprožívali jen 
vnitřně a individuálně, ale také zevním způsobem a společně. Zamýšlím se nad tím, 
jak bychom to mohli prožívat, aby to opět neskončilo tak, že se něco vymyslí, pak bude 
třeba farníky přesvědčovat a následně budeme řešit, že o to nebyl zájem. Očekával 
bych tedy, že ona potřeba a touha po společném prožívání postní doby bude přicházet 
„ze spodu“. Že to budou rodiče, kteří budou přicházet s náměty a nápady, jak budeme 
moci společně prožívat postní dobu, jak ji budou moci společně prožívat jejich děti 
– vzájemně se podporovat, nést... Že to budou věřící, kteří se zamyslí nad tím, jak 
mohou, při svých povinnostech, společně ve farnosti prožívat tyto velmi důležité dny 
liturgického roku, a tak se připravit na vrchol, kterým je slavení Velikonočních svátků.

Protože se nám zatím nepodařilo nic společného nalézt, pozval bych vás alespoň  
k tomu, abyste objevovali aktivity, které ve farnosti již jsou - ke hledání způsobů, jak se 
častěji scházet ke společnému slavení mše svaté, k některé ze společných modliteb ve 
farnosti (např. společná modlitba dětí v 7.25 v kostele při ranní cestě do školy; modlitba 
uprostřed dne; modlitba nešpor, zvláště v sobotu a neděli večer; svátostné požehnání  
v neděli večer…) nebo zapojení se do společenství, vytvoření synodální skupinky…

K postní době má patřit intenzivnější četba Písma svatého. Pokud máte nějaký nápad 
(třeba i jen osobní) jak to prožívat, je možné se se mnou domluvit na nějaké míře 
spolupráce. 

Častokrát slyším o důležitosti vnitřní motivace. Nerozporuji její důležitost a povzbuzuji 
k ní. Zkušeností každého z nás ale je, že nám pomáhá určitý závazek – vědět, že někam 
nebo něco musím. Proto je dobré se i v úsilí o postní dobu „zaháčkovat“, nastavit si to  
i prostřednictvím některých pravidel jako povinnost. Právě toto vědomí povinnosti nám 
také může pomoci na cestě obrácení a zvnitřnění určitých přístupů.

Na začátku postní doby také přijmeme mezi čekatele křtu Lucii Konopíkovou, která, 
dá-li Bůh, přijme o letošních Velikonocích iniciační svátosti. Říkám to proto, abychom ji 
v tomto čase zvláště provázeli svou modlitbou!

S přáním požehnaného času, plného milosti a síly k obrácení
R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Farní časopis a společník 3/2022

březen
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BISKUPSKÁ VÝZVA

Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě a postu za 
mírové řešení napjaté situace na Ukrajině.

Sestry a bratři,
věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se 

vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale  
i s důvěrou v Boží moc, modlili takto:

 Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou 

odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné 

dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je 

svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme 

si navzájem odpouštět.

 Otče náš...
Amen.

 Zdrávas, Maria, milosti plná...
Amen.

 Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

 Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento 
úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.

 Vaši čeští a moravští biskupové.
převzato z webu www.cirkev.cz
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DOPISY Z HOSPICE NABLÍZKU

Milí přátelé Domácího hospice Nablízku z českobrodské farnosti,
rok s rokem se sešel a opět je tady čas, kdy se dělí výtěžek Tříkrálové sbírky. Již 

třetím rokem se radujeme z toho, že značný podíl sbírky ve Vaší farnosti putuje 
ve prospěch našeho domácího hospice. Letos je to opět více než 100 000 korun! 
Velmi si toho vážíme, zvláště v době, kdy inflace a zdražování energií přímo 
dopadá na každého a mnoho lidí musí více než dříve obracet každou korunu. Vaše 
štědrost pomůže nadále udržet a rozvíjet naši službu umírajícím a jejich rodinám. 
Konkrétně tato částka pokryje roční náklady hospice na veškeré léky proti bolesti  
a na zdravotnický materiál pro naše pacienty.

V průběhu celého loňského roku jsme doprovázeli další desítky lidí, kteří prožívali 
své poslední dny v péči svých blízkých doma. Naše sestřičky za nimi najezdily přes 
27 000 km. Téměř 800x překračovaly práh jejich domovů, aby přinášely úlevu od 
bolestí, útěchu, všestrannou podporu a praktickou pomoc. V mnoha případech na 
návštěvy přijížděly i naše lékařky, aby pacienty vyšetřily, nasadily jim tu nejvhodnější 
úlevnou léčbu a citlivě komunikovaly s nemocnými i jejich blízkými, kteří se rozhodli 
pečovat o ně až do konce doma. Stovkám nemocných, a to nejen těm hospicovým, 
sloužily pomůcky z naší půjčovny. Zájem o polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku 
a nejrůznější další pomůcky byl v loňském – covidem poznamenaném – roce opět 
rekordní. Mnohé plánované akce vzaly vzhledem k epidemiologické situaci za své, 
ale služba celého hospicového týmu umírajícím pacientům mohla probíhat bez 
přerušení. 

Území, které svou službou Domácí hospic Nablízku pokrývá, je velké – 30 km od 
Lysé nad Labem všemi směry. Na Českobrodsku jsme doprovázeli v loňském roce 
9 pacientů – přímo v Českém Brodě, v Přistoupimi, Lstiboři, Liblici, v Kounicích, 
Mochově, Krupé… Za každým se skrývá jedinečný lidský příběh. Považujeme si 
za čest, že smíme být nablízku v těch posledních okamžicích, kdy se jakoby nebe  
a země dotýká a člověk se vrací ke svému Stvořiteli. Že můžeme přispět k tomu, 
aby tyto okamžiky nemocný 
mohl prožít důstojně a jeho 
nejbližší se měli o koho opírat. 
A k tomu, aby tato služba 
byla dostupná lidem v našem 
regionu, přispívá i Váš štědrý 
dar. Patří Vám náš velký dík.

 Za tým DH Nablízku 
Bohumila Urbanová, ředitelka
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Milí přátelé našeho hospice z českobrodské farnosti,
Otec Martin Sklenář hledal potřebnou rodinu, kterou by mohl pozvednout z krize 

výtěžek postniček – papírových pokladniček, do kterých věřící odkládají během 
postní doby peníze. Jsou to peníze za věci, které si z lásky k Pánu Ježíši odepřeli, 
například cigarety, sladkosti apod. a které na konci půstu odevzdají jako almužnu 
pro chudé. 

Setkali jsme se v poslední době s různými bolestnými situacemi rodin v našem 
okolí. Srdce nás všech asi nejvíce zasáhl příběh našeho přítele, farníka a také 
vytrvalého podporovatele našeho hospice Slavomíra, který krátce před Vánoci 
přišel v důsledku neočekávané nemoci o Radanu, svou milovanou ženu a matku 
svých tří dcer – Aničky (14), Elenky (10) a Julinky (8). Před několika měsíci společně 
zahájili rekonstrukci rodinného domu, na kterou teď – kromě všeho ostatního – 
zůstal úplně sám. Protože dům je ještě neobyvatelný, žijí v malém pronajatém 
bytě. Nájemné po skokovém nárůstu cen energií v kombinaci s placením hypotéky 
a přímými náklady na stavbu jsou za hranicí Slavových možností.  Vzrůstající ceny 
materiálu stavbu neustále prodražují, hromadí se nezaplacené účty za stavební 
práce. Ještě před Vánoci jsme ve farnosti uspořádali sbírku, která pokryla některé 
nejnutnější náklady. Nadále však trvá velmi svízelná situace v souvislosti s bydlením. 
Naší snahou je všemi dostupnými způsoby pomoci dokončit nejnutnější část 
rekonstrukce domu tak, aby se tam Slavo s děvčaty mohl co nejdříve přestěhovat. 
Významně by to pomohlo k finanční i psychické stabilizaci jejich rodiny. 

Náhlý odchod jeho ženy Radany je neobyčejně těžký nejen pro celou rodinu  
a okruh přátel, ale zasáhl bolestně i mnoho dospělých i dětských klientů, kterým 
pomohla jako psycholog a intervent na krizové lince Policie ČR. Ve své profesi 
vstupovala neustále do nelehkých příběhů a přinášela světlo a naději tam, kde 
často vládla beznaděj a temnota. Nyní se v takto těžké situaci ocitají její nejbližší. 
Moc bychom si přáli, aby i jim díky lidské dobrotě a štědrosti zasvitlo světlo naděje 
na lepší budoucnost.

Přejeme celé Vaší farnosti velké Boží požehnání a děkujeme za všechnu Vaši 
štědrost a přízeň!

Za Domácí hospic Nablízku Bohumila Urbanová, ředitelka
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ZAPOMENUTÁ SÍLA PŮSTU

Půst od jídla
V následujícím článku se chce s vámi Jana Strnadová podělit o osobní zkušenosti, 

přičemž také čerpá z duchovní četby a duchovních rozhovorů.

Co je to vlastně půst?

J• e to dobrovolná újma od něčeho, co je nám milé.
Je to „CT“ duchovního života – prosvítí naše nitro a odhaluje skryté zlo  • 
v našem životě.
Může se stát, že při postu se člověk stane zlostným, nevrlým… toto právě • 
způsobuje půst, neboť odhaluje to špatné v našem životě… je to výzva, 
abychom právě s tímto bojovali a nějakým způsobem se tak posouvali  
v duchovním životě. 
Při půstu dáváme Bohu své tělo, měníme své návyky… Půst je náročný  • 
a namáhavý, ale právě proto se stal spolu s modlitbou účinnou zbraní proti 
Satanovi.
Je úzce spjatý s modlitbou.• 

Proč se postit?

Už Pán Ježíš říkal, že některé démony lze vyhnat pouze modlitbou  • 
a postem.
Je to akt lásky.• 
Velké množstv• í svatých se postilo. 

Ovoce půstu:

Vytvoření prostoru pro působení Ducha svatého. Ti, kteří se postí, újmou • 
vytvářejí ve své duši prostor pro působení Ducha svatého. Jsou více bdělí 
pro zaslechnutí Božího hlasu ve svém životě. 
Postem ve spojení s modlitbou můžeme zastavit války ve světě.• 
Můžeme změnit přírodní zákony (projevy) – zemětřesení, záplavy, vichřice • 
i epidemie.
Plníme tak džbán Boží milosti.• 
Uzdravení duševní, duchovní i tělesné.• 
Vysvobození duší z Očistce.• 
Pomocí něho můžeme poznat své duchovní povolání.• 
Učí nás sebekázni.• 
Porážka Satana.• 
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Všechny pozitivní výsledky n• ašeho půstu uvidíme až na věčnosti.

Proč jen o chlebu a vodě? Ne o zelenině, či něčem jiném…Symbolika:

Ch• léb = základní pokrm.
Pán Ježíš se narodil v Betlémě (Bejt Lechem, doslova „dům chleba“),  • 
v jeslích tedy v „krmítku“. 
Ježíš se stal chlebem života (ne zeleninou, banánem či něčím jiným…).• 
Zrno nejdříve musí jít do země a odumřít, potom vstane „z mrtvých“  • 
a ukáže svou hojnost v klasu… podobně jako náš Pán.
On sám s• e před veřejným působením čtyřicet dní postil.

Proč půst dvakrát týdně? 

Už Žid• é se pravidelně postili, a to v pondělí a ve čtvrtek. 
Královna míru – Panna Maria v Medžugorii nás vyzývá k půstu v konkrétní dny, • 
a to ve středu a v pátek. Středa = Jidášova zrada. Pátek = Kristovo ukřižování. 
Jsou to vlastně dva dny, které rámují čtvrtek, den poslední večeře Páně. Den, 
kdy Pán ustanovil Eucharistii. 
Jedná se konkrétně o půst o chlebu a vodě (myšleno jen o chlebu, nejlépe • 
špaldovém v takovém množství, které potřebujeme, abychom mohli 
normálně fungovat) s dostatečným množstvím vody (ale i neslazeného čaje), 
aby nás nebolela hlava (což se často stává).

Základní pravidlo půstu:

Hnacím motorem půstu má být naše láska k Bohu, k Pánu Ježíši, tedy ze • 
srdce. Ne ze strachu, ne plnění povinnosti… takové to odškrtnutí si příkazu… 
takový půst ztrácí význam a nemá vliv na náš duchovní život i na život kolem 
nás…

Nástrahy zlého:

Bude tě přesvědčovat, že je to hloupost a že to nedokážeš, že je to nad tvoje • 
síly.

Doporučení:

Už den před půstem se připravujte modlitbou. Proste Pána o milost ať Vám • 
dá sílu ho vykonat. 

Vyprošuji všem Ježíšův pokoj, radost a sílu Ducha svatého. Ať Vám Pán žehná!
JANA STRNADOVÁ
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2021

Drazí farníci, jako každý rok se vám i letos pokusím v krátkosti představit 
hospodaření farnosti v loňském roce. Opět připomínám, že sumy v tabulkách jsou 
někdy zavádějící, a to zvláště u účelových darů. Ty se započítávají až ve chvíli, kdy 
se peníze použijí. 

Přesto vnímám jako důležité, aby farnost měla alespoň takto rámcově přehled  
o financování.

Tabulka výdajů

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, kytky, hostie, 
vína…)

274 864,42 Kč

Plyn, elektřina, voda 182 588.77 Kč

Náklady na reprezentaci  8 772,28 Kč

Ostatní služby (internet, doména, hodiny, koncert, 
poštovné…)

37 870,49Kč

Dary (misijní kalendáře) 3 500 Kč

Daň z nemovitosti 193 644 Kč

Ostatní daně a poplatky    1 396 Kč

Daň z příjmu 130 530 Kč

Odvod na arcibiskupství 292 630 Kč

Ostatní (pojištění, bankovní poplatky…) 43 095,75 Kč

Opravy kostelů a budov 1 410 370,64 Kč

Mzdové náklady 24.400 Kč

Běžná údržba (hodiny, alarm, hasicí přístroje) 34 212,60 Kč

Celkové výdaje 2 637 874,95 Kč
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Tabulka příjmů

Nájem 1 244 363,71 Kč

Výnos z účtu 90,53 Kč

Sbírky (včetně těch, které se odvádí arcibiskupství, kasiček 
a účelových sbírek ve farnosti)

271 036 Kč

Ostatní výnosy 2 Kč

Dary 179 038,32 Kč

Provozní dotace 978 000 Kč

Celkové výnosy 2 672 530,56 Kč

Z celkové sumy je patrné, že farnost hospodařila s víceméně vyrovnaným 
rozpočtem. Rád bych ale vyzdvihl některá čísla a dal je do souvislostí i s předchozími 
lety. I letošní rok byl částečně poznamenán koronavirovou krizí – až do května se 
sloužily mše svaté v omezeném počtu účastníků a zdaleka ne všichni možnosti 
přihlašovat se na bohoslužby využili. Třebaže návrat některých lidí nenastal, 
můžeme i v prvních týdnech letošního roku vidět, že z ekonomického hlediska se 
vracíme k předkoronavirové době.

Nedělní sbírky v loňském roce vynesly 262 035 Kč. Pro srovnání, v roce 2020 to 
bylo 183 335 Kč., v roce 2019 to bylo 310 645 Kč. V sumě, která je v tabulce, jsou 
připočítány také výnosy z kasiček (do nich se nepočítá příspěvek na FČAS, apod…).

Vedle sbírek jsou to také dary. U nich nastává „komplikace“, že se do nich 
nezapočítávají účelové dary, které se ještě nevyužily a naopak se do nich 
započítávají ty, které byly vybrány v předchozích letech. Přesto ono číslo zmiňme 
- dary představovaly částku 179 038 Kč. To je o několik desítek tisíc méně, než  
v posledním „normálním“ roce (mezi normální nepočítám ani rok, kdy se projevila 
štědrost ve vztahu k opravě farního kostela). V loňském roce se ale pokračovalo  
s úpravou fary, a bylo možné přispět na učebnu a na farní kapli. Mezi dary nejsou 
movité dary, kdy někdo něco zaplatil apod… Takových darů není málo! Všem 
dárcům moc děkuji za jejich štědrost.

Děkuji všem, kteří si nastavili trvalý příkaz a farnosti tak posílají pravidelně 
účelový dar. Věřím, že této příležitosti bude využívat více lidí. Připomínám, že pak 
je možné vystavit potvrzení o daru k vašemu daňovému přiznání.  

Následující tabulka představuje tyto vázané finance. Za sloupcem označujícím 
kostel je sloupec, kde je částka, která byla na účtu na začátku roku. V druhém 
sloupci vidíme dvě sumy. První představuje částku, která se na daný kostel v roce 
2020 vybrala a druhá částka představuje, kolik se v loňském roce platilo za opravy. 
V poslední sloupci je pak suma, která byla převedena do následujícího roku.



10 FČAS 3/2022

Kostel začátek roku 
2020

Pohyby v roce 2020
Přijaté/platba 2020

Bříství 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Bylany 23 738 Kč 53 380 Kč / 77 118 Kč 0 Kč

Kounice 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Tismice 29 000 Kč 1 432 900 Kč / 0 Kč 1 461 900 Kč

Štolmíř 89 940 Kč 53 500 Kč /0 Kč 143 440 Kč

Lstiboř 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Přistoupim 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Poříčany 43 300 Kč 15 400 Kč / 7 828 Kč 50 872 Kč

Český Brod 0 Kč 0 Kč / 0 Kč 0 Kč

Pastorace 25 700 Kč 42 000 Kč / 15 215 Kč 52 485 Kč

Shrnutí a výhled
V letošním roce jsme za opravy kostelů a budov zaplatili 1 410 370 Kč (z toho 

dotace činily 978 000 Kč).
Využili jsme dotaci na Štolmíř a pokračovali v opravě tamní zvoničky. Tato oprava 

vypadá ještě na dva roky (letos žádáme znovu o dotaci). Bohužel zvonička a kostel 
jsou vedeny jako jeden objekt, proto nemůžeme prozatím žádat dotaci na kostel  
a začít také s jeho opravou.

Rovněž jsme dostali dotaci na opravu v Bylanech a pokračovali jsme v opravě 
věže. Bohužel se ceny zvedly, takže se nepodařilo opravit s daným finančním 
obnosem všechno. Letos o dotaci znovu žádáme a věříme, že se podaří dokončit 
přinejmenším pokrytí věže.

V Kounicích se loni opravovala střecha na hospodářských budovách. V letošním 
roce začneme s opravami místní fary. Rovněž končí nájem fary i hospodářských 
budov. Ve spolupráci s ekonomickou radou připravujeme další postup, který by 
měl zajistit farnosti vyšší finanční příjmy – i z toho důvodu budeme do budov 
investovat.

V Poříčanech se loni začalo s opravou vnější fasády. Opravila se sakristie. Dostali 
jsme na to dotaci i značnou finanční podporu obce. V letošním roce byl ale daný 
dotační fond zrušen (z důvodů státních škrtů). S obcí jsem se tedy domluvili, že 
letos pokračovat v opravách nebudeme a budeme doufat, že za rok znovu dotaci 
získáme. 



V Českém Brodě jsme v loňském roce dokončili kapli a učebnu. Na tento rok není 
výslovně žádný plán. V létě uvidíme , jaké dotace jsme dostali a výhled na tento rok 
bude mít zřetelnější obrysy. Na faře je jistě vhodné opravit průjezd a čelní fasádu 
fary (alespoň její spodní část). Rovněž je vhodné řešit malé opravení střechy fary 
a zateplení. Zde budeme ještě zvažovat, jestli je nějaká možnost vestavět na půdě 
další prostory. Podle toho se bude volit typ zateplení. 

Rovněž nám byla jako v loňském roce nabídnuta dotace z programu regenerace. 
Zde je následující princip: 50% je dotace MK z programu regenerace, 10% je podíl 
města a 40% spolupodíl farnosti. 21% ještě pokrývá daň, která je neuznatelným 
nákladem. Město nám v letošním roce chtělo nabídnout 770 000 Kč, ale farnost 
není schopna pokrýt takové náklady (939 400 Kč). Proto jsme vyjádřili, že rádi 
dotaci přijmeme, ale pouze v maximální výši 162 500 Kč. Spolupodíl farnosti pak 
bude činit necelých 200 000 Kč. Pokud bychom věděli, že se nám peníze podaří 
někde sehnat, mohli bychom přijmout celou dotaci. Ale takovou jistotu nemáme. 
Tento dotační program je vypsán na opravu fasády. Druh opravy (věž kostela, 
vstupní dveře, vitráže?) zvolíme až podle připsané finanční částky se zohledněním 
aktuálních cen materiálu a práce na trhu. 

K tomu všemu je třeba také připočítat Tismice, kde by letos měla být dokončena 
stavba varhan. To je velký projekt, který si žádá také nasazení farnosti. Je třeba 
sehnat zhruba ještě 800 tisíc korun. Zde tedy bude také velmi záležet na štědrosti 
dárců. 

Drazí farníci, pokud si dobře porovnáte veškeré částky, uvidíte, že opravy 
jednotlivých kostelů jsou možné jen díky štědrosti dárců. Proto bych vás chtěl 
poprosit nejen o vaši štědrost, ale abyste se případně také zamýšleli nad tím, koho 
je možné oslovit, kde je možné finanční prostředky dále získávat. Oprava našich 
kostelů je dílem nás všech. Mockrát vám děkuji.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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SYNODA

Dostáváme se k závěru synodálního procesu na úrovni farností. Tedy alespoň co 
se týká oficiálního harmonogramu, který bude vrcholit synodou o synodalitě. Věřím 
ale, že jste již mnohokrát z různých míst slyšeli, že se jedná o zahájení určitého 
procesu v církvi, respektive, že důležitý není jen výsledný dokument, ale to, co se 
začne dít ve farnostech a diecézích. Proto bych vás chtěl pozvat, abyste se nebáli 
zakládat synodální skupinky i nadále, abyste se nebáli společně modlit a diskutovat 
nad zmíněnými deseti tématy, nebo také nad tématy, které vnímáte jako aktuální  
v naší farnosti – v jejím životě a poslání. Přičemž stojí za připomenutí, že cílem není 



konstatovat fakta, případně říkat zjevné, ale naslouchat Duchu svatému, společně 
rozlišovat a zamýšlet se nad tím, jak se jako farnost můžeme otevírat vanutí Ducha 
svatého a s jeho pomocí výzvám čelit.

V článku k PRF píši, že bych byl rád, aby nadcházející PRF fungovala na principu 
synodálních skupinek. I proto je dobré naše snahy nezabalit a do synodální skupinky 
se pustit i v případě, že jsme navzdory svému zájmu zatím nenašli odvahu (neříkat, 
že teď už je pozdě a nemá to smysl).

V jedné z letošních homilií v úvodu roku jsem hovořil o správném pochopení 
synodálního procesu. Ten není revolucí, kde se jedni snaží obrat druhé o jejich 
místo v daném společenství (nějakým způsobem vstupovat do klerikální služby 
ve farnosti). Ale je příležitostí otevřít se působení Ducha svatého a jeho darům. 
Nebojím se říci, že to, co tlačí církev v naší zemi (tedy i v naší farnosti) nejvíce, je 
malé zapojení laiků. A nemám teď na mysli pastorační centra, centra pro mládež  
a pro rodinu, ale farnosti. (Se situací v jiných zemích nejsem obeznámen).

Ve svém studiu opakovaně čtu výroky papeže i synodálních otců o nutnosti 
zapojení se rodin do přípravy na manželství. O tom, že příprava na manželství 
musí být také přípravou na apoštolát manželů… Podobným způsobem můžeme 
mluvit o zapojenosti do přípravy na křest dětí i dospělých, do přípravy na první 
svaté přijímání i na biřmování, a tak bychom mohli pokračovat. Pokud opustíme 
prostor příprav na svátosti, jsou to otázky společného prožívání silných liturgických 
dob (adventu, Vánoc, postní doby, Velikonoc) a různých slavností, jak ve farním 
společenství, tak také v rodinách. Jsou to otázky misijního apoštolátu věřících…

Nejde o to, že je třeba, aby tyto rodiny přebíraly výuku či katechezi náležící knězi 
a katechetům. Jde o to, že se do tohoto procesu zapojují příkladem svého života, 
že vydávají daným lidem svědectví křesťanského života (manželského, rodinného, 
rodičovského…). Že se společně modlí, připravují pro dotyčné program, vtahují 
je (se) do toho. Toto je jedinečné charisma laiků, které se, nebojím se říci, stále  
v církvi neprobudilo.

Synodální proces je příležitostí k probuzení laiků, objevení a využívání jejich 
charismat. Je příležitostí, aby laici objevili své nezastupitelné místo v církvi. Které, 
znovu opakuji, není v tom, že se budou tlačit do služby kněží (jakýmkoli způsobem 
ji zastupovat, nahrazovat…), ale že dají plně rozkvést tomu, co je jim vlastní.

To ale vyžaduje, aby se naše rodiny staly místem, kde se víra skutečně žije 
(nejen několik hodin týdně, ale trvale). Aby byly místem modlitby, katecheze. 
Místem, kde se žije ze svátostí, a to nejen ve smyslu jejich slavení a přijímání, ale 
kde se ze svátostí žije také v běžném životě. Aby byly místem, kde není rozpor 
mezi křesťanskou naukou, křesťanskou praxí a křesťanskou výchovou. Kde se žije  
v živém společenství církve a v zapojování se do života a služby církve, aby tak mohly 
generace dětí v církvi nacházet své místo (otevíraly se konkrétním charismatům  
a v jejich důsledku v církvi sloužily). Vyžaduje to, aby rodiny spolupracovaly  
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s kněžími, nebo přesněji řečeno, aby kněží mohli spolupracovat s nimi.  
Ano, tehdy, když najdou laici, zvláště pak rodiny, své nezastupitelné místo v církvi 

a dají se (svá charismata) k dispozici této službě, pak můžeme říci, že synodální 
cesta, na kterou jsme vykročili a po které můžeme kráčet dále, byla prospěšná.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Fungování PRF v naší farnosti
Blíží se čas, kdy budeme volit nové členy PRF: V minulém čísle jsem napsal 

článek, který se věnoval představením stanov PRF, abychom chápali, jaký je její 
smysl, její poslání a podle toho mohli přemýšlet, koho do PRF volit, případně jak  
v ní působit. Úvodem bych chtěl vyjádřit určité překvapení nad reakcemi, které se ke 
mně dostaly z několika míst a které vyjadřují domněnky, že se jedná o má pravidla, 
mnou vytvořené stanovy. Upřímně říkám, že takovýto výklad mě ani nenapadl,  
a proto jsem nijak výslovně nezmínil stanovy, ze kterých jsem citoval. Jedná se  
o stanovy pastoračních rad pražské arcidiecéze, jak byly vytvořeny a schváleny za 
otce kardinála Miloslava Vlka.

Nyní již přistupme k tomu, že bych se v tomto čísle rád zaměřil na to, jak bych 
chtěl, aby PRF fungovala. Není to přesné představení toho, jak to bude, jde o nějaké 
výhledy a možnosti. Záležet pak bude samozřejmě na konkrétních členech a na 
vzájemném hledání podoby naší činnosti.

Co se týká voleb do PRF, očekávám, že se budou volit tři nebo čtyři osoby. Další 
tři nebo čtyři osoby pak jmenuji já osobně. Vedle osob, které jsou členy PRF na 
základě svého ustanovení (já, Michal Hladík a Jan Pečený), tak bude mít PRF šest 
či osm osob. Každý z členů pak bude pověřen zvláštní starostí o jednu oblast života 
a poslání ve farnosti – v souvislosti s pastoračním plánem farnosti. Zmíněnými 
oblastmi budou pravděpodobně: vzdělávání a katecheze; charitní činnost; misijní 
činnost; přípravy na svátosti; společenství; a komunikace. V případě, že by bylo 
osob osm, tak by přibyly ještě dvě oblasti. Oblast „Kostely“, a osmá oblast by vznikla 
rozdělením vzdělávání a katecheze na dvě části – na katechezi dětí a dospělých. 
Ještě promyslím, kolik by bylo v které skupině „agendy“, respektive je ještě možná 
částečná úprava v souvislosti s názory jednotlivých zvolených členů PRF. 

Každý člen PRF si vytvoří vlastní skupinu spolupracovníků, kolem pěti až osmi 
lidí. Tyto skupinky nazvěme pracovně pastorační synodální skupina (PSS). Tyto PSS 
se budou scházet podle potřeby a v modlitbě a společné diskuzi hledat možnosti 
a rozlišovat, jak určité věci realizovat. Očekávám, že PSS budou přicházet se svými 
podněty, a zároveň že budou pracovat také s podněty, které jim předložím já  
a členové PRF. 



Po modlitbě, dialogu a rozlišování pak PSS dodají „materiál“ PRF, která se podněty 
bude následně zaobírat. Pokud to budou věci, které nebudou třeba projednávat, 
schválí je PRF přes mail. Pokud budou mít členové PRF nějaké námitky, podněty,  
a podobně, budou se probírat na zasedání PRF.

Předkládám graf toho, jak bude PRF fungovat:

Tyto PSS se budou scházet pod vedením člena PRF. Do skupinky se bude moci 
přihlásit každý farník, ale zároveň bude ponecháno konkrétnímu členovi PRF, aby 
si zvolil, koho ve skupince chce mít – bude mít poslední slovo ve výběru. Byl bych 
rád, aby se každý účastnil maximálně jedné skupinky. Pokud v každé skupince bude 
například pět až osm lidí, pak se takto zapojí do činnosti 30-48 farníků (v případě 
osmi lidí v PRF 40-64 farníků). 

 V návaznosti na to, jak se činnost rozběhne, ji budeme modifikovat – je možné ji 
během celého funkčního období PRF upravovat. 

Jak jsem již zmínil, volby do PRF v naší farnosti ukazují, jak moc po funkční PRF 
toužím. Vidím v ní jedinečný nástroj pastorační činnosti farnosti. Je ale třeba, aby 
každý pochopil, jaké je jeho místo a objevil své možnosti zapojení se (viz minulé 
číslo FČASu). Všechny zvu, abychom se za volby a činnost PRF modlili. Zvu všechny, 
aby se také zamýšleli nad jejím fungováním a nad tím, jak se sami mohou zapojit. 
Kéž by se PRF stala prostředím modlitby, naslouchání a rozlišování, podnětným 
prostředím, kde se každý zamýšlí nad výzvami současné doby v naší farnosti.

Tím se dostáváme k příštímu číslu farního časopisu. V něm budete mít každý 
možnost napsat, jaké výzvy v naší farnosti vidíte a co jsou tedy výzvy pro působení 
PRF. Takový článek napíši i já, respektive jsem ho již napsal, takže v něm nebudu 
reagovat na vyjádření kohokoli z vás. Těším se na vaše podněty, vaše zamýšlení  
a představení výzev.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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KOMUNIKACE
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JÁHENSKÉ SVĚCENÍ

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

V katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha jsem už 
„pár“ krát byl, ale možnost ministrovat zde jsem zažil až 
na Michalovo jáhenské svěcení. Byl to pro mě zážitek, 
jsem za to rád a doufám, že ještě někdy budu mít tu 
možnost. Michalovi děkuji za pozvání i tuto zkušenost.

BASTIAN HRONČEK

Když mi maminka oznámila, že mám do březnového FČASu napsat článek do 
rubriky Knižní putování, byla jsem „happy jak dva grepy“. 

Vybrala jsem si knížku, kterou jsem letos použila ve škole do čtenářského 
deníku. Jmenuje se NA ŽIVOT A NA SMRT. Kniha vypráví o dvou chlapcích, kteří 
žijí na farmě. Jmenují se Karel a Šimon. Jednoho dne se jim radikálně změní 
život, když přijede gestapo a odvede mladého katolíka Karla do koncentračního 
tábora v Osvětimi. Ten se tam se potká  
i s budoucím světcem Maximiliánem Klobem. 
Má být odveden Šimon, ale kluci si v ten den 
vyměníi svetry ošklivému počasí - Karlův 
svetr je nepromokavý. Šimon má jako Žid na 
tom svém hvězdu. Dojde tedy k záměně, ale 
než Karla odvezou, dají si kluci slib Na život 
a na smrt.

Autorka knihy, Isabella Laurent, je současná 
francouzka spisovatelka, která napsala už 
více než deset úspěšných románu pro mladé 
čtenáře. Za svou tvorbu získala již dvakrát 
prestižní ocenění Grand Prix catholique de 
littératurre, poprvé v roce 2015, právě za 
knihu Na život a na smrt.(Původní název Les 
deux couronnes). Kromě psaní se věnuje své 
početné rodině…

PATRICIE HRONČEKOVÁ



16 FČAS 3/2022

OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÝ RUPERT
Památku svatého Ruperta Salzburského si připomeneme dne 27.března, v den 

jeho úmrtí v roce 718. Byl wormský a salzburský biskup a opat svatopetrského 
kláštera v Salzburku.

Pocházel pravděpodobně z královského rodu 
Merovingů ve Francii. Ve Wormsu se stal biskupem. 
Jako správný pastýř hlásal pravdu a usiloval  
o spravedlnost. Při kárání mocipánů, jejichž život 
byl pohoršením, dostal se s nimi do konfliktu a oni 
svou opozici posílili získáním bludařů. Pro Ruperta 
se další působení stalo nebezpečným.

V té době ho vyhledali poslové z Bavor, od 
vojvody Theoda II., aby ho pozvali do Bavor hlásat 
evangelium. Rupert si od svých spolupracovníků 
vyžádal zprávy o situaci a stavu země. Poté se vydal 
do Řezna, kde Theodo sídlil. Byl jím vřele uvítán a po 
doplnění jeho znalostí o víře ho pokřtil i s rodinou. 
Pak cestoval po zemi a hlásal evangelium. Nějaký čas  
žįl v menším příbytku u kostela na Wallersee (v místě 
Seekirchen). Brzy  ale přešel do solnohradských hor  

a v místě bývalého hradu Helfenburg, zvaném Juvavium, kde již v minulosti bylo 
křesťanství hlásáno, se rozhodl vybudovat biskupské sídlo. Theodo mu daroval 
zemi kolem a Rupert s pomocí svých kněží a obráceného lidu vybudoval v první 
řadě chrám a pak biskupství. Tím položil základ městu Salzburku, tehdy ležícím  
v Bavorsku, dnes je to území rakouské.

Rupert povolal z Francie 12 dalších zbožných a učených kněží, které rozmístil po 
zemi do důležitých křesťanských obcí. V Salzburku založil klášter se zaměřením na 
výchovu kněží a na jednom z kopců poblíž města druhý klášter pro řeholnice řádu 
sv. Benedikta. V něm byla představenou jeho neteř Erentruda, která požehnaně 
působila i na širší okolí.

Rupert také otevřel doly na těžení soli a mnoha lidem zajistil práci. Proto ho 
mnozí označili i za průkopníka průmyslu a chlebodárce. V souvislosti s ním bývá 
také mluveno o přípravě na smrt, na které mu obzvlášť záleželo. Když cítil, že se 
blíží jeho konec, ještě prý procestoval své rozsáhlé biskupství, kde věřící utvrzoval 
ve víře a lásce.Po návratu do svého sídla brzy onemocněl a připraven na věčnost 
svatě zemřel.

Jeho heslem bylo: „Ze všeho, co máme, můžeme svým nazývat jen to, co dáme 
chudým, toť náš poklad v nebi, ostatní nám bere smrt.“

Patron: Koruntan a dělníků v solných dolech 
Atributy: solné vědro, biskupský oděv, někdy zobrazován při křtu

JARKA PŘIKRYLOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Zázračné nasycení
V našem liturgickém okénku se tentokrát budeme věnovat jedné  

z nejzaznamenanějších událostí Ježíšova působení. Nejen, že nám o zázračném 
nasycení vypráví všichni čtyři evangelisté (už to ukazuje důležitost a významnost 
tohoto Ježíšova zázraku), ale dva evangelisté - Marek a Matouš - nám o této události 
vypráví hned dvakrát. To znamená, že celkem nalezneme v evangeliích šest zpráv 
o tom, jak Ježíš rozmnožil chleby. Pro zájemce jsou to následující perikopy: Mk 
6,30-43 a Mk 8,1-10; Mt 14,13-21 a Mt 15,29-39; Lk 9,10-17; Jan 6,1-15. Protože  
k této události dochází v blízkosti Genezaretského jezera, všichni evangelisté kladou 
pochopitelně tuto událost do období Ježíšova působení v Galileji.

Můžeme říci, že evangelisté nám vyprávějí o dvou událostech. Tou první je 
okamžik, kdy - a v tom se shodují všichni evangelisté - Ježíš rozmnožil pět chlebů  
a dvě ryby. Z proměněného se najedlo 5000 mužů a následně se sesbíralo 12 
košů. Evangelisté se pak ještě většinově shodují v zasazení úryvku do kontextu, 
zde už to jsou jen tři ze čtyř evangelistů. U synoptických evangelistů k této události 
dojde potom, co je zmiňován vztah Heroda k Janu Křtiteli (to je mnohdy spojeno  
s tematikou poslání učedníků). Pro změnu evangelisté Mk, Mt a Jan po této události 
vypráví o tom, jak Ježíš kráčí po moři1 . A pochopitelně je třeba také zmínit, že 
bezprostřední souvislost zázračného nasycení tvoří Ježíšovo učení.

Znázorněme si to pomocí následující tabulky:

Evangelista Co 
předchází

Co 
následuje

Kolik se 
promění

Kolik se 
nasytí Kolik zbyde

Mk 6,30-43
Vyslání a 
smrt Jana 

Křtitele

Ježíš kráčí
po moři

5 chlebů a 2 
ryby 5000 mužů 12 košů

Mt 14,13-
21

Vztah Heroda 
a Jana 
Křtitele

Ježíš kráčí
po moři

5 chlebů a 2 
ryby 5000 mužů 12 košů

Lk 9,10-17
Vyslání a 
Herodova 
nejistota

Petrovo 
vyznání a 

následování

5 chlebů a 2 
ryby 5000 mužů 12 košů

Jan 6,1-15 Ježíšovo 
svědectví

Ježíš kráčí 
po moři a 

eucharistická 
řeč

5 chlebů a 2 
ryby 5000 mužů 12 košů

1 V evangeliích máme i zprávu o tom, jak je Ježíš s učedníky na lodi a uklidní bouři, ale to se děje 
na jiných místech a budeme se tomu věnovat v příštím čísle.



Takto uspořádané nám to pomáhá 
chápat kontext, který je důležitý 
pro sdělení základního poselství. 
Zmiňme ještě, že ve všech čtyřech 
případech je ona událost dávána 
do souvislosti s Ježíšovým kázáním, 
respektive že učedníci jsou pozváni  
k tomu, aby s Ježíšem spolupracovali 
(dávají chléb, usazují lid, rozdávají, 
sbírají…). Když tomu připojíme, že 
učedníci se vrací z misie, je možné vnímat 
všechny tyto věci, jako kontext slavení mše svaté v dnešní době. I my jsme syceni  
v kontextu poslání, učedníci jsou pozváni k tomu, aby spolupracovali a vše se děje 
v prostředí, kde je hlásáno Boží slovo. 

Když sledujeme následnou událost, tedy noční zápas učedníků s rozbouřeným 
mořem, pak je zde také vyjádřeno, že tento pokrm je posilou k zápasům, které 
člověk podstupuje. 

Zvláštní důležitost hrají v tomto kontextu také učedníci. Ti slyší Ježíšova slova 
– vy jim dejte jíst. Vyžaduje se od nich, aby dali to, co mají. Jak jinak vnímat tuto 
událost, než jako výzvu pro kněze místních komunit, aby dávali všechno co mají, 
aby sytili lid, který přichází k Ježíši a který strádá?

Druhé vyprávění o zázračném nasycení
Evangelisté Mk (8,1-10) a Mt (15,29-39) nám pak vypráví ještě o druhé, odlišné 

události. Tu předchází zpráva o Ježíšově uzdravování a navazuje na ní žádost  
o znamení, respektive Ježíšovo varování před kvasem farizeů. U této druhé zprávy 
je to u Mk sedm chlebů, u Mt sedm chlebů a několik rybiček. Nasyceno je 4000 lidí 
(u Mk), přesněji 4000 mužů, kromě žen a dětí (Mt). A tentokrát se sesbírá „jen“ 
sedm košů zbylých kousků.

Pokud z kontextu chceme něco sdělit pro tuto událost, pak evangelisté vybízejí 
své adresáty k tomu, aby se „sytili“ dobrou tradicí, dobrým slovem, dobrým 
kvasem. Jinými slovy, učedníci se mají držet Ježíšova učení, jeho slova, toho, čemu 
je vyučil.

Další souvislosti 
Kdybychom se věnovali pozorněji jednotlivým evangelistům, mohli bychom 

vysledovat i jednotlivé odlišnosti, které vyplývají z toho, co chce který evangelista 
svému adresátovi zdůraznit. To by ale byl delší text… Proto už jen zmiňme, že 
událost zázračného nasycení má i další souvislosti. Evangelisté různým způsobem 
odkazují na starozákonní událost, kdy Hospodin sytil svůj lid na cestě manou. Je 
zde také patrný odkaz na žalm Hospodin je můj pastýř, kdy Ježíš je ten, kdo vyvádí 
na svěží pastviny (pozornost svatopisci věnují tomu, že na tom místě bylo mnoho 
trávy). A tak bychom mohli pokračovat.
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Trojmezní řezy
V dnešním vydání časopisu Vám přinášíme recept ze severu Čech, konkrétně  

z místa, kde se setkávají hranice třech států.

Ingredience:
Na piškot:

6 žloutků
18 dkg cukru
13 dkg polohrubé mouky

Rozvar:
50 dkg borůvek
1 lžíce másla 
50 g cukru
1 lžíce škrobu
250 ml plnotučného mléka 
nebo smetany 12%

Krém:
1 l plnotučného mléka
2,5 ks vanilkového pudinku
2 polévkové lžíce cukru
2 ks mascarpone
Poslední vrstva:
3 kelímky smetany ke šlehání min 30%
2 ks ztužovače šlehačky 

Žloutky s cukrem třeme do pěny, přidáme sníh z bílků a postupně zlehka vmícháme 
mouku. Vlijeme na máslem vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech. Pečeme 
při 160 °C asi 10-15 min. Necháme vychladnout. Mezi tím uvaříme rozvar z borůvek 
a natřeme ho na piškot.  Z mléka, pudinků a cukru uvaříme pudink, mícháme až 
trochu zchladne. Přidáme mascarpone a šleháme. Krém rozetřeme na rozvar  
a dáme do ledničky. Na vychlazené natřeme šlehačku vyšlehanou se ztužovačem. 
Zdobíme postrouháním čokoládou a čerstvými borůvkami.

JANA STRNADOVÁ



Sdílet         
Jeho

Kalendář

Datum konání akce:  
7. 3. - 9. 5. 2022
Místo konání:  
Galerie kostela  
sv. Gotharda
Výstavu je možné navštívit 
každou neděli od 14 do 16.30, 
nebo v jiný termín po předchozí 
domluvě s P. Martinem 
Sklenářem.
(722 788 207, farnostbrod@seznam cz)
www.farnostbrod.cz

Římskokatolická farnost 
Český Brod  si dovoluje 
vám při příležitosti oslav 
velikonočních svátků  
a příprav na ně zaslat 
pozvání


