
Drazí farníci, jsme za polovinou postní doby. Můžeme si tak již klást otázku, 
jak jsme tento čas prožili. Přičemž je dobré si tuto otázku klást, protože pokud 
jsme nabízený čas promarnili, máme stále ještě příležitost s tím něco udělat. Není 
pozdě!

V letošním roce jsme využili nedělní homilie k tomu, abychom přemýšleli  
o změně naší mentality. Dovolte mi, abych základní výzvy připomněl:

1. neděle v postní době – odstranit modlu, totiž zničit extrémní • 
individualismus.
2. neděle v postní době – změnit mentalitu ve vztahu k modlitbě. Modlitba • 
jako čas našeho oslavení
3. neděle v postní době – změnit mentalitu ve vztahu ke kultu a liturgii. • 
Liturgie je službou lidu, je tím nejvznešenějším v našem životě.
4. neděle v postní době – změnit mentalitu ve výchově dětí. Ptát se nyní, • 
protože ptát se pak už je mnohdy pozdě…
5. neděle v postní době – změnit mentalitu výmluv a přístupu. Odstraňovat • 
vlnu důvodů, proč to nejde, ale nastavit mentalitu člověka, který hledá, jak 
to jde.

Pomalu už se začínají blížit Velikonoce. Po dvou speciálních letech je znovu 
budeme moci společně slavit ve farním kostele. Velikonoce jsou centrální událostí 
dějin spásy, jsou nejvýznamnějšími dny liturgického roku a celého liturgického 
slavení. Proto bych vás všechny chtěl pozvat k jejich co nejintenzivnějšímu prožívání, 
a to jak ve společenství farníků, tak také ve svých domácnostech. Uvědomujme 
si, že v našem životě není nic významnějšího, než tyto dny. Přicházejme tedy na 
jednotlivé bohoslužby, přicházejme do kostela se modlit, vytvářejme si speciální 
prostředí také ve svých domácnostech… Různé náměty můžete nalézt v článku 
tohoto časopisu.

Do nadcházejících pozoruhodných dní vám vyprošuji Boží požehnání.
R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 4/2022

duben
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VELIKONOCE V NAŠÍ FARNOSTI

Dovolte mi, abych vám už nyní naznačil, co nás čeká o Velikonocích, a jak se do 
nich můžeme zapojit, jak je můžeme prožívat. Chtěl bych vás všechny pozvat k co 
největší a intenzivní účasti. Uvědomujme si, že tyto dny jsou centrem veškerého 
našeho duchovního života a že v tyto dny není mnoho důležitějších věcí, než jejich 
duchovní prožívání. 

Květná neděle
 Tradičně budeme tento den slavit ve farnosti jen jednu mši svatou, a to 

v 9.30 v Českém Brodě. Po loňské zkušenosti budeme začínat obřady na farní 
zahradě, kde budou požehnány ratolesti, a pak půjdeme průvodem do kostela. 
Prosím, pokuste se sehnat si vlastní ratolesti.

Úterý Svatého týdne
Město Český Brod připravuje velikonoční aktivitu. Úterý je dnem, kdy bude 

přístupná galerie kostela s postní a velikonoční výstavou. 

Středa Svatého týdne
Ve středu po večerní mši svaté (od cca 19.30) uděláme v Oranžové zahradě 

Pesachovou večeři. Kdo by se chtěl zapojit, prosím, přihlaste se mi do Květné 
neděle, abychom následně mohli rozdělit, kdo co bude mít na starosti. Hlásit se 
mohou rodiny i jednotlivci.

Od středečního večera mohou děti přespávat na faře. Mohou zde být až do 
neděle. Mohou přicházet i jen během dne, nebo se účastnit jen části.

Čtvrtek Svatého týdne
Dopoledne pojedeme do katedrály na Missu Chrismatis. Zvu zvláště všechny děti 

k účasti. Pojedeme společně vlakem.

Zelený čtvrtek
V 18 h bude mše svatá v Českém Brodě. Všechny farníky zvu k účasti. V těchto 

dnech také oslovuji 12 mužů k umývání nohou. Po mši svaté všechny srdečně zvu 
do Oranžové zahrady ke společnému setkání. Zelený čtvrtek je také dnem kněží, 
proto bych vás všechny chtěl pozvat a pohostit a i tímto způsobem vám vyjádřit 
vděčnost.

V kostele bude Getsemanská zahrada. Zde bude možnost od 21 h společné 
modlitby. Následně bude eucharistie přenesena také do prostor farní zahrady, 
kde bude možné zapojit se do celonočního bdění a modlitby. Bude možné se na 
jednotlivé časy přihlašovat ve sdílené tabulce. Přijít samozřejmě může i ten, kdo 
nebude napsaný, respektive bude možné, aby někteří strávili celou noc na farní 
zahradě. Budeme se ale střídat v bdění a modlitbě, respektive během noci bude 
také možné připojit se ke společné modlitbě.



Pokud nechcete přijít do Oranžové zahrady, zvu vás k tomu, abyste si Getsemanské 
zahrady udělali také doma, na svých zahradách a abyste během noci třeba 
několikrát vstali k modlitbě (v Písmu máme např. o králi Davidovi, který sedmkrát 
za noc vstával k modlitbě). 

K účasti zvu i rodiny s dětmi. Snad nikdo nepochybuje, že toto jsou věci, které 
dětem napomáhají vnímat, že tyto dny jsou skutečně výjimečné.

Velký pátek
Od 15 h bude ekumenická křížová cesta městem. Od 18 h budou velkopáteční 

obřady ve farním kostele. Po obřadech bude znovu možné přijít do 24 h do kostela 
k osobní modlitbě a uctění Kristova kříže.

Bílá sobota
Po celý den bude možné přicházet k Božímu hrobu ve farním kostele. V 9 h se 

společně pomodlíme ranní chvály a budou následovat obřady Effatha (poslední 
obřady pro Lucii Konopíkovou před jejím křtem). Všechny farníky zvu k účasti na 
této modlitbě a obřadech. Ke společné modlitbě u Božího hrobu se pak budeme 
moci sejít ještě ve 12 h, v 15 h a 18 h. Využijte této příležitosti a jako jednotlivci 
i jako rodiny přicházejte tento den opakovaně k Božímu hrobu, nebo alespoň na 
jednu z modliteb a následně nějaký čas setrvejte v modlitbě. 

I když to není církevně stanové, doporučuji i tento den setrvávat v zachovávání 
přísného postu.

Velikonoční vigilie
Obřady velikonoční vigilie budou začínat ve 20.30. Jedná se o nejvýznamnější 

liturgii v roce, proto zvu všechny k účasti. Nenechme se odradit pozdějším časem 
a delšími obřady. Pro jiné události jsme schopni udělat výjimku a déle bdít 
(rodinná oslava, Vánoce, nějaký film…). Zvu i všechny rodiny s dětmi. Do kostela 
donesu nějaké matrace a dám je do zpovědní místnosti, pro případ, kdy dítě usne  
a nebudete ho chtít držet celou dobu v náručí. Rovněž se budu snažit děti co nejvíce 
do obřadů zapojit, aby do liturgie byly více vtažené.

Po velikonoční vigilii vás pak všechny srdečně zvu do Oranžové zahrady, kde 
budeme pokračovat v oslavě Kristova vzkříšení.

Hod Boží velikonoční
Znovu budeme slavit jen jednu liturgii, a to v 9.30 ve farním kostele. V úvodu 

bohoslužby budou požehnány pokrmy.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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PÁR ŘÁDEK

z Rostoklat
Hned na začátku se musím omluvit obyvatelům Nové Vsi II, že článek je 

pojmenován jako rostoklatský. Hlavním motivem psaní tohoto textu je totiž litinový 
kříž s kamenným podstavcem, který stojí v Nové Vsi II. Ale protože je Nová Ves II 
součástí Rostoklat a navíc je duben, kdy se podle původního konceptu této rubriky 
má psát něco o Rostoklatech jakožto farní obci, dovolila jsem si tuto „zkratku“.

Když projíždíte Novou Vsí II, nemůžete si nevšimnout velkého kříže s Ježíšem, 
který se nachází naproti pestrobarevného obchodu s barvami. V Nové Vsi II je pak 
ještě jeden krásný kříž, který je ale velmi zašlý a je součástí plotu soukromého 
pozemku, navíc v nejfrekventovanější křižovatce obce, takže je sotva k povšimnutí. 
V Rostoklatech máme další dva kříže – jeden blízko našeho domu, kamenný 
novogotický kříž, ke kterému se lidé často vypravují zapálit svíčku, a pak jeden 
blízko statku. 

Kříž v Nové Vsi II, o kterém vás chci v tomto článku spravit, byl dlouhé roky  
v dezolátním stavu. Přesto přitahoval pozornost kolemjdoucích i kolemjedoucích, 
takže se naše obec rozhodla nechat ho zrestaurovat. Dovolím si zde citovat  
z uměleckohistorického hodnocení, které vyšlo v článku Kříže v obcích Rostoklaty 
a Nová Ves II (Rostoklatský Zvěstovatel, číslo 179, 2021): „V novogotickém duchu 
pojaté kříže z Nové Vsi II a Rostoklat reprezentují nástup historizujících slohů druhé 
poloviny 19. století, starší kamenná stéla z Rostoklat představuje příklad přežívání 
barokního tvarosloví, které se uplatňovalo ve venkovských oblastech hluboko od 
19. století. Všechny kříže jsou, co do řemeslného provedení velmi pěkné a opravu 
by si určitě zasloužily.“

A tak se i stalo – litinový kříž s podstavcem v Nové Vsi II prošel kompletní 
rekonstrukcí. Obec nechala zpracovat průzkum, který prokázal, že je kříž  
v havarijním stavu a restaurátorské práce zadala našemu farníkovi Honzovi Přibylovi. 



Došlo k demontáži litinových částí, očištění povrchů od nepůvodních nátěrů  
a koroze, chybějící litinové desky byly nahrazeny, zhotovila se nová nosná konstrukce  
z nerez oceli, byl proveden ochranný nátěr, očištění a odsolení povrchu kamene  
a další práce zajišťující stabilitu a zachování kříže pro další generace. (Rostoklatský 
Zvěstovatel, číslo 180, 2021). Ti z vás, kteří se o této práci s Honzou bavili osobně, 
si jistě vzpomenou na jeho vyprávění „byl tam úplně tenounkej drátek už, to by 
každou chvíli celý spadlo“. Kříž je celý krásně opravený a teď mnohem více přitahuje 
pozornost kolemjdoucích i kolemjedoucích. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. 
Když jsem kolem něj poprvé po rekonstrukci projížděla autem do Brodu, mohla 
jsem na něm oči nechat a řízení se tak věnovala úplně minimálně. Kristovo tělo se 
leskne a třpytí – řidiče to neoslňuje, ale pohled na něj je skutečně oslňující. Vedení 
obce dokonce projevilo obavy z odcizení. Snad nás tedy vydrží oslňovat co nejdéle 
a nestane se součástí nějaké soukromé svatyně.

Významnou tečkou za tímto počinem budiž akce naplánovaná na 28. května 
2022, kdy od 15 hod. oslavíme připomínku 147. výročí od svěcení tohoto kříže. 
Účastni budou zástupci obce, místní obyvatelé a patroni, Honza Přibyl, který řekne 
pár slov o restaurování, spisovatel Jan Psota, který nás seznámí s historií této 
památky a zváni jsou samozřejmě všichni farníci! Pan farář kříž požehná a tuto 
radostnou událost všichni zajíme a zapijeme. 

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Díky únorovým a březnovým přispěvatelům 
jsem prakticky měla dost času na dubnový knižní 
příspěvek, protože jsem mohla čísti ostošest. Opak 
je pravdou, ale něco přece jenom vyloupnu. Na 
stolku před časem ležela kniha, kterou jsem původně 
vybrala pro starší děti. „Liščí oči“ od autorky Petry 
Hůlové. Kniha mi představila třináctiletá dvojčata, 
která se v čase dostanou do roku 1968, kdy do Prahy 
přijíždí ruská vojenská technika. Snaží se dostat na 
adresu jejich babičky, která celý život žije právě  
v Praze. Jak se děj vyvine vám v tuto chvíli nedokážu 
říci. Se začátkem války na Ukrajině už to nebyl 
exkurz do historie, ale její opakování. I přes výrazné 
rozdíly mezi současností a rokem 1968 u nás, jsem 
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knihu odložila. Nedokázala nebo jsem nechtěla ve čtení pokračovat? Nepřijde mi 
důležité hledat právě tuto odpověď.

Další z hromádky vytahuji tak trochu pracovní knihu s názvem „Máme konec na 
paměti?“ od Kathryn Mannix. Autorkou je paliativní lékařka, která svou praxi mezi 
lidmi v závěru jejich života přetavila do třiceti příběhů, na kterých vykresluje, jak je 
důležité o smrti a umírání mluvit dřív než později. 

Třetí a v tomto setkání poslední knihou je rozhovor s knězem karmelitánem 
Vojtěchem Kodetem. Vytahuji ze své hromádky knihu „Bůh své bitvy neprohrává“. 
Otázky zde klade Jan Paulas (stejně jako tomu bylo u boromejky Angeliky Pintířové 
v knize „Padá mi to z nebe“). Jasně, že ani tuto knihu nemám ještě dočtenou  
a vzhledem k tomu, že některé pasáže čtu opakovaně, tak mi čtení nějaký čas 
zabere. Zažila jsem ho coby převora kláštera v Kostelním Vydří i jako „vedoucího“ 
na exerciciích. Jistou dobu jsem nerozuměla jeho vyjádřením stran používání 
homeopatie nebo cvičení jógy. Člověku dokážeme lépe porozumět, když ho více 
poznáme. Kniha mi otevírá možnost alespoň touto formou Vojtěcha Kodeta více 
poznávat.

PETRA MARHOUNOVÁ



OKÉNKO SVĚTCŮ

Svatý Ludvík Maria Grignion
Památku svatého Ludvíka Maria Grignion  

z Montfortu si připomeneme dne 28. dubna. Patří 
k velkým a zároveň k nejuznávanějším postavám  
v dějinách katolické církve. Obrovské nasazení tohoto 
kněze, lidového misionáře a reformátora, změnilo 
a ovlivnilo rozsáhlou část země na západě Francie. 
Svým dílem „O pravé mariánské úctě“uskutečnil 
Bohem svěřenou jedinečnou mariánsko-prorockou 
misii, která má právě dnes univerzální význam.

Ludvík Maria Grignion, nejstarší syn početné rodiny 
právníka z bretoňského městečka Montfort-sur-Meu, 
se narodil 31. ledna roku 1673. Muž činu s postavou 
obra, navenek neklidný, energický, s velkou tělesnou silou a výbušnou povahou, byl 
zároveň přirozeně citlivý a skromný, měl cit pro umění a vyznačoval se brilantními 
intelektuálními schopnostmi. Vnitřně se už v rané mladosti zcela zaměřil na Boha  
a Pannu Marii – stali se jeho světem. Jako 17letý se svému příteli vyznal, že není pro 
něho větší štěstí, než být u Marie a dát se jí uvádět do veškerých pravd, že ona je oporou  
a stálostí.

Tuto oporu Grignion velmi potřeboval, protože brzy ho Bůh začal uvádět do 
tajemství kříže. Když jako 20letý v Paříži studoval teologii, jeho hluboce zbožné  
a nekompromisní chování lidi pobuřovalo; považovali to za „přehánění zbožnosti“. 
Grignion vzdor všemu nesl všechna pronásledování s obdivuhodnou mírností  
a vždy zůstal přátelský a ochotný pomoci, takže o něm říkali: „Buď je blázen, anebo 
svatý.“

Ve známém kněžském semináři v Saint-Sulpice, kde prostudoval téměř všechna 
dostupná díla z mariologie, se jeho láska k Panně Marii velmi rozvinula a dostala 
hluboký teologický základ. Tak dozrával v mariánského apoštola, stal se bojovníkem 
za pravdu a jeho slova měla velkou moc. Už tehdy cítil: „Ovládá mě velká touha 
přičinit se o to, aby náš Pán a jeho svatá Matka byli milováni. Jako chudý kněz 
chci vesnickému lidu vysvětlovat katechismus a hříšníky vést k úctě k Nejsvětější 
Panně.“

V roce 1700, když měl Ludvík Maria 27 let, byl vysvěcen na kněze. Avšak ještě 
dlouho potom nevěděl, jak by se mohlo uskutečnit toto jeho povolání. V dokonalé 
důvěře se nechal vést Pannou Marií a Boží prozřetelností. Dvakrát se pokusil 
vstoupit do kněžského společenství, ale pokaždé jeho pokus selhal. Pro spolubratry 
byly jeho ideály příliš vysoké, jeho neustálé nasazení příliš náročné a zničující  
a jeho misijní metody příliš provokativní.
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Nepochopení, osočování a tvrdé odmítání vedlo opětovně k neúspěchu  
a nucenému stěhování z jednoho místa na druhé, z jedné diecéze do další. Všechna 
protivenství přijímal Grignion s nepochopitelnou odevzdaností a poznával tak 
stále hlouběji nádhernou a účinnou sílu kříže jako „zbraně k dobývaní duší“. Skrze 
utrpení mohl pomoci milosti, aby vítězila v srdcích lidí. Ludvík Maria Grignion byl tak 
hluboce přesvědčen o nutnosti utrpení při dosahování úspěšného apoštolátu, že si 
během jedné lidové misie postěžoval: „ctí nás, všechno jde hladce. To nepřinese 
žádné ovoce, protože tu není kříž.“

 V roce 1703 nečekaně dostal od pařížského biskupa úkol, aby jako vizitátor 
zreformoval společenství mnichů na Mont Valérien u Paříže, protože v klášteře 
vládla nejednotnost a vlažnost. Mniši se dozvěděli o nastávající návštěvě a vnitřně 
se připravili na odpor proti „hrozícímu neštěstí“, že by se měli změnit. Když tam 
Grignion přišel, obávaný útok se k jejich velkému překvapení nekonal.Třicetiletý 
mladý misionář, nezkušený v otázkách týkajících se klášterního života, nevěděl, jak 
má čelit nepořádkům v klášteře. Nejprve se na celé týdny uchýlil do své malé cely 
a do kaple. Nehovořil s žádným bratrem, nemíchal se do jejich hádek a nekritizoval 
viditelné nedostatky. Začal dopodrobna studovat pravidla kláštera Mont Valérien. 
Když si je Grignion důkladně prostudoval, začal tato pravidla žít. Nosil bílý mnišský 
hábit, přesně dodržoval klášterní denní řád – bez toho, aby se staral o ty, kteří ho 
porušovali. Během předepsané doby odpočinku hovořil s mnichy o všem možném: 
o náboženských tématech i o veselých věcech; jen ne o tom, co se týkalo jeho 
úkolu. Takto se Ludvík Maria stal jejich nejpříjemnějším spolubratrem, který svým 
životem ukazoval, jak šťastný by mohl být jejich život v klášteře, kdyby jen dělali to, 
co dělat mají. Ludvík si nakonec získal jejich důvěru a oni sami přicházeli k němu, 
aby ho prosili o radu ve svých těžkostech. V krátké době opět zavládl v klášteře 
klid.

Brzy nato biskup z města Poitiers pověřil Ludvíka lidovými misiemi ve farnostech 
města. Nebojácný apoštol si umínil, že začne v té části města, která to nejvíce 
potřebuje, v nejubožejší čtvrti Montbernage. Na deset dní se Grignion stáhl do ticha 
modlitby, aby si vyprosil světlo, jakou metodu v boji proti zlu má zvolit. Vykročil 
cestou, která byla na svou dobu velmi netradiční. Začal vyhledávat osobní kontakt 
s lidmi, s hostinskými a prostitutkami, s řemeslníky a kuplíři, se zanedbanými 
ženami a dětmi, s lidmi, kteří by jinak nikdy nepřišli na jeho kázání. Získat si jejich 
důvěru byla ta nejnamáhavější a nejpodstatnější část misie. Den co den neúnavně 
procházel špinavými ulicemi, přátelsky všechny zdravil, snažil se být nápomocen, 
kde jen mohl. Samozřejmě, tento „černokněžník“ si za to vysloužil jen výsměch, 
nedůvěru a nenávist; házeli na něho kameny a odpadky. S nevšední mírností snášel 
tuto vlnu odmítání, až si lidé časem zvykli na jeho přítomnost.

Stále častěji ho volali k nemocným a důvěřovat mu začaly především děti, protože 
Grignion jako jediný byl k nim vždy dobrý. V těchto týdnech si pozorně všímal zvyků 
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lidí, jejich potřeb, ale viděl také jejich dobré stránky. K odstranění zla od kořene bylo 
rozhodující, aby pochopil jejich postavení; co skutečně těmto lidem škodilo, zda 
to byly skryté neřesti, anebo stará nepřátelství. To bylo Grignionovým radikálním 
požadavkem: Nikdy se neuspokojil s misií, která přinesla pouze povrchní a rychlou 
změnu, ale nepohnula lidským nitrem. Misie pro něho znamenala bojovat s ďáblem 
o duše a zvěstovat jim Krista tak, aby ho dokázali přijmout do svého života a nechali 
se jím proměňovat zevnitř.

Jak ale měl Ludvík Maria získat tato zraněná srdce, která neměla zájem vzdát se svých 
zlých návyků? Prostřednictvím dětí! Ty zval Ludvík 
jako první do svého „pastoračního centra“, bývalé 
stodoly, kterou zasvětil Panně Marii, Královně 
srdcí. Pomocí jednoduchých náboženských 
písní, biblickými příběhy a základními pravdami 
víry se děti daly snadno získat pro dobro. Hned, 
jakmile našel ochotná srdce, učil je Otčenáš  
a Zdrávas a modlil se s nimi růženec. Děti začaly 
všude vyprávět, jak pěkně je „u dobrého otce  
z Montfortu“. Brzy přišly první zvědavé maminky, 
takže po katechezi pro děti měl Grignion katechezi 
a společnou modlitbu také s nimi. Byly vděčné, že 
jim někdo zprostředkoval kousek lásky a naděje, 
a nechaly se postupně vést na cestu dobra. 
Podobně to bylo i s muži. Časem začali tito lidé 
vnímat Grigniona jako skutečného otce a kněze. 
Až tehdy je začal misionář povzbuzovat, aby se 
vzdali hříchu a začali nový, skutečně křesťanský 
život. Ve společném procesí měli přejít k farnímu kostelu, s upřímnou lítostí se 
vyzpovídat a přijmout svaté přijímání. Byl to rozhodující okamžik, ve kterém měla 
milost dokončit svoje dílo. A kupodivu, lidé následovali svého pastýře! Poitiers 
zažilo něco nevídaného. Ludvík Maria nechal lidem ve stodole sochu Panny Marie 
s podmínkou, že se tam mají každý večer společně modlit růženec. A tito lidé to 
také dělali. Toto byl vždy poslední krok každé misie, která většinou trvala čtyři až 
pět týdnů: vytvořit trvalé dílo, kterému lidé měli zůstat věrni; bratrstvo růžence 
anebo modlitbu křížové cesty jako vzpomínku a důkaz jejich znovuzískané „prvotní 
lásky“ k Bohu.

Základní myšlenky své mariánské nauky našel Grignion už v mariologii, kterou 
studoval v Saint-Sulpice. Zde byla Maria základním prostředkem, skrze který 
můžeme najít Ježíše a stát se mu podobnými. Ludvík Maria prohloubil a doplnil 
tyto myšlenky mimořádně osvíceným způsobem. V nich objasňuje, že všichni lidé, 
i dnes, mohou následovat Krista v každodenním životě skrze zasvěcení se Panně 
Marii.
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V roce 1707 se vydal Ludvík Maria jako 34letý pěšky do Říma. Papež Klement XI. 
ocenil jeho mimořádnou misijní metodu a udělil mu titul „Apoštolský misionář“. 
Jako neúnavný misionář působil devět let v diecézích Nantes, Luçon a La Rochelle  
a zprostředkoval lidem svojí odevzdaností sílu konat dobro. Jeho vliv byl tak velký, 
že ještě i dnes, po více jak 300 letech, ho lze v těchto oblastech pociťovat.

V diecézi La Rochelle se nakonec usadil. Tady konal své největší misie, také zde  
v roce 1712 napsal svoje nejvýznamnější dílo O pravé úctě k Panně Marii a nakonec 
zde položil začátky svých dvou vytoužených děl: Dcery moudrosti a Mariina 
společnost (současná mužská řehole montfortiánů).

Dne 28. dubna 1716, během své poslední misie ve vesničce Saint-Laurent-sur-
Sèvre, Ludvík Maria Grignion jako 43letý zemřel. Po pokusu otrávit ho a rovněž 
vysílený apoštolským zápalem, se jménem Ježíše a Marie na rtech, odevzdal svého 
ducha do rukou Stvořitele.

Za 16 let svého kněžství překonal tento Boží muž pěšky přibližně 25 000 km a měl 
asi 200 misií, které změnily životy tisíce lidí.

K jeho ctitelům patřilo také mnoho papežů, úcta k němu se odráží mimo jiné  
i v papežském hesle  Jana Pavla II.: „Totus Tuus“, - „Celý Tvůj, jež pochází právě od 
Ludvíka Grigniona.

Jako pravý prorok viděl Grignion Boží působení skrze Marii v posledních časech: 
„Spása světa se začala skrze Marii a stejně tak bude skrze ni dokonána... Potom 
uvidí jasně – ale jen v míře úměrné jejich víře – tuto krásnou Mořskou hvězdu... 
Poznají její milosrdenství, kterého je plná, a uvědomí si potřebu její pomoci...

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
Čerpáno z Fatym.com
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY

Očekávání a výzvy
Příspěvek první:
V měsíci dubnu bude první kolo voleb, které vytvoří kandidátní listinu do voleb.  

V tomto čísle FČASu byla možnost, aby vyšly texty, ve kterých jste mohli napsat, 
jaké vidíte výzvy ve farnosti a výzvy pro fungování PRF. 

Rád bych připojil i svůj pohled. Ještě před tím, než se budu věnovat konkrétním 
výzvám, chtěl bych se vyjádřit k jedné oblasti, se kterou se častokrát setkávám, 
totiž, že výzvou pro PRF by měla být otázka, jak reagovat na odchod různých lidí  
z farnosti. A rád bych vyjádřil, proč to sice může být výzva pro farnost (zvláště pro 
jednotlivé farníky), ale proč to nevidím jako výzvu pro PRF.
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PRF vnímám jako orgán, který se zabývá především systémovými otázkami,  
a nikoli jako společenství těch, kteří při zasedání řeší jednotlivosti. Uvedu příklad.  
U PRF očekávám, že bude hledat to, jak nastavit přípravu na křest dětí v naší farnosti 
a nikoli to, jak bude probíhat příprava jedněch konkrétních rodičů. To už je otázka 
kněze, konkrétního člověka, či týmu, který se tomu věnuje. 

A podobným způsobem to vnímám u otázky odchodu a možného návratu 
některých našich farníků. Zde mohu rozlišit tři základní oblasti, proč dotyční odešli. 
Odešli kvůli mému působení, odešli kvůli tomu, že farnost nežije své povolání, 
nebo je problém na jejich straně.

Pokud je problém u mě a v mém působení, pak to není výzva pro PRF, ale pro mě. 
Nebudu to více rozebírat, ale pro mě osobně pak vystává otázka, čím jsem bránil 
druhým následovat Krista. Táži se, odvádím ve své pastorační činnosti od Krista? Je 
to věc, kterou řeším v různých rozhovorech (s kněžími, duchovním průvodcem…) 
a v modlitbě.

Další možností je, že farnost nežije své povolání, že není místem, kde je možné 
Krista následovat. Pokud už bych někde připustil, že je to výzva pro PRF, pak je to 
tato oblast. Ale zde budu farnost bránit a vyjadřovat, že alespoň z mého pohledu 
farnost je místem, kde je možné Krista následovat. A pokud už má někdo problém  
s mou osobou, pak mu nic nebrání, aby se zapojoval a žil ve farnosti v mnoha jiných 
společenstvích. I kdyby to vypadalo tak, že na mši sv. jezdí jinam, pak dotyčnému 
nic nebrání účastnit se společenství a dalších aktivit. Z několika důvodů se záměrně 
některých společenství aktivně neúčastním, i když bych chtěl. Dávám lidem 
prostor. 

A poslední možností je, že je problém na straně dotyčných. A to znovu není 
výzva pro nějakou systémovou činnost PRF, ale jedná se o konkrétní práci  
s jednotlivcem.

Omlouvám se za strohost této výpovědi, nechci to více rozebírat, ale zároveň 
jsem vnímal jako vhodné se k tomuto tématu v tuto chvíli alespoň takto v krátkosti 
vyjádřit.

Výzvy farnosti
A nyní bych se již zaměřil na konkrétní výzvy, které před námi vidím. Jistě většina 

z vás ví, že v současné době studuji doktorát a mé téma je „příprava na manželství 
jako quasi katechumenát na základě papežské exhortace Amoris Laetitia“. Díky 
tomuto studiu jsem si znovu uvědomil několik věcí, více je promyslel. To, co zde 
představuji, nejsou nějaké mé nápady, ale jsou to aktualizace toho, o čem církev po 
celá desetiletí opakovaně a velmi zřetelně mluví.

Jako hlavní výzvu farnosti vidím 1. přípravu na svátosti. Prožíváme synodální 
proces. V jedné z homilií jsem říkal, že to není čas revoluce (laici se zmocní úkolů 
služebného kněžství), ale čas rozkvětu, čas, kdy laici objeví svá charismata, 
dají jim prostor a začnou je využívat. A právě příprava na svátosti je jedním  
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z takových míst par excellence. Ano, nadále platí, že za přípravu je odpovědný 
farář, pastýř duší. Ale mnohé dokumenty stále dokola opakují, že se tak musí 
dít v součinnosti s laiky. Nejde jen o to, aby se přípravy na první svaté přijímání 
dětí účastnili i rodiče – aby docházelo k součinnosti. Jde o to, aby rodina nebyla 
jen objektem pastorace, ale také subjektem. Jde o to, aby se aktivizovali 
rodiny a manželství, dospělí věřící, a podíleli se na přípravě ostatních. Aby pro 
ostatní byli svědky žité křesťanské víry. Aby se tak podíleli na přípravě rodičů, 
kteří přichází žádat o křest dítěte. Na přípravě dětí na první svaté přijímání, 
biřmování, manželství… S tím souvisí pozvání k tomu, abychom se zamýšleli 
společně nad tím, jak takové přípravy budou vypadat. Jak těmto lidem hlásat 
Krista, zprostředkovávat jim společenství s Bohem, jak jim pomáhat na cestě 
růstu jejich víry a uvádět je do farnosti. Přičemž pro jistotu říkám, že ne 
zamýšlet se nad tím, co budeme dělat a co ne, ale rozlišovat, jak zkušenost 
univerzální církve uvádět do praxe v naší farnosti. 

Další výzvu vidím v 2. aktivizaci každého člena farnosti. Způsobem, který 
odpovídá jeho stavu, charismatům (tedy nejde ani o to, aby pokřtěný dělal 
více, než má!). Za pět let působení ve farnosti vidím mnoho nových lidí, kteří 
se do poslání farnosti zapojili. Všem mockrát děkuji, děkuji za jejich odvahu, 
ochotu a nadšení. Cílem by ale mělo být, že každý ve farnosti slouží. Protože to 
podstatně patří ke křesťanskému životu. Vždyť člověk, který je pokřtěný, který 
slaví svátosti, je člověkem služby. To prostě patří k sobě. A oddělovat to je něco 
absurdního. S tímto souvisí také výzva, abychom se naučili oslovovat druhé 
lidi (i mimo naše farní společenství, jako se děje třeba při Tříkrálové sbírce), 
abychom se učili delegovat…

Jako poslední velkou výzvu vidím otázku misijních aktivit. Přičemž pod misijními 3. 
aktivitami mám na mysli naše působení v obcích naší farnosti. Oživování 
společenství kolem filiálních kostelů, zde vytváření různých pastoračních 
činností. V tomto ohledu uvažovat o rozšíření Tříkrálové sbírky. Přemýšlet  
o posvícení v Českém Brodě, respektive o poutích a posvíceních u jednotlivých 
kostelů – jak spolupracovat s obcemi, respektive co přinášet a vytvářet…

Zmínil bych pak ještě další „menší“ výzvy. Aktualizace pastoračního plánu 4. 
farnosti; vytvoření letáčku o farnosti; vydání připraveného průvodce mší 
svatou…  

Fungování PRF
Jako velkou výzvu pro PRF vidím pochopení a uskutečňování základního principu 

jejího fungování: nerozhodovat o tom, co budeme dělat a co ne, ale zamýšlet se 
nad tím, jak se postavíme k daným výzvám a jak na ně budeme reagovat, totiž, 
jakým způsobem to ve farnosti budeme dělat. Od členů PRF proto očekávám, že 
to budou lidé, kteří znají, nebo alespoň chtějí znát základní principy pastorace 



a s těmito výzvami souzní. Že to budou lidé modlitby, kteří se v modlitbě budou 
zamýšlet nad tím, jak těmto výzvám v naší farnosti čelit. A že to budou lidé, kteří 
nikoli věci sami dělají, ale kteří si je berou na starosti a vytváří kolem sebe skupinu 
lidí, kteří s nimi spolupracují.

Závěr
Drazí farníci, znovu opakuji, že vidím velký význam PRF a že bych v ní rád našel 

nástroj k plodné pastorační činnosti v této farnosti. Chtěl bych tedy pozvat všechny, 
aby zvážili svou kandidaturu – zda právě oni by neměli kandidovat, protože vnímají, 
že mají v této oblasti farnosti co dát. A když ne do PRF, tak se alespoň nabídnout  
a případně zapojit v některé z PSS. 

Chtěl bych všechny pozvat k tomu, aby přemýšleli, co ve farnosti potřebujeme  
a podle toho také volili. A na závěr také poprosit, abyste volili takové lidi, se kterými 
mohu spolupracovat.

Děkuji.
R.D. MARTIN SKLENÁŘ

Příspěvek druhý:
Ne moc často, spíše občas se nám zadaří si s dětmi v sobotu večer sednout  

a přečíst si evangelium na neděli. Zmiňované „občas“ se nám zadařilo po příjezdu  
z jarních prázdnin 19. března. Datum uvádím záměrně, protože následující den 
bylo, jak všichni uhádnete, 20. března, kdy se mají odesílat příspěvky do FČASu.  
V hlavě mi šrotovaly dvě věci. Měla bych odeslat knižní typ a ráda bych se zamyslela 
nad výzvami pro volenou pastorační radu farnosti. 

Ale zpět k sobotnímu večeru. Zaznělo u nás spousta průpovídek, proč to musíme 
číst, když to zítra uslyšíme… nicméně přečetli jsme úryvek, starší děti rozvinuly 
debatu na téma, proč byli Galilejci usmrceni. Otevřeli jsme výklad, chvilku povídali. 
Než mladší zmizeli ke svým pohádkám, tak jsem si všimla nadpisu celého úryvku – 
Změňte svoje myšlení. 

„To“ rezonovalo. Ne, že bych kvůli tomu nespala, ale zapadalo mi to do možných 
i plánovaných výzev PRF. Určitě záleží na tom, co bude zvolená PRF dělat. Ale 
změnou smýšlení každého z nás by to mělo začít. Nechat se vést Duchem svatým. 
Nepodléhat domněnkám, ptát se a poslouchat i naslouchat ostatním. 

Druhá rezonance přišla, když jsem slyšela nedělní homilii. Otec Martin se mnou 
svoje připravované kázání zaručeně neprobíral, ale měla jsem v tu chvíli pocit, že 
jsme si o tom museli minimálně telepaticky chatovat. Tohle jsem chtěla napsat já, 
a to do FČASu (tedy pouze malý zlomek, všechno bych nenapsala. Neumím tak 
dlouze psát ).

Chtěla jsem se s vámi o návrhu výzvy/výzev pro PRF podělit. Dovoluji si připojit 
ještě slova, která dle biblistů zaznívají v Bibli v počtu tři sta šedesát pětkrát: 
„Nebojte se!“.

PETRA MARHOUNOVÁ

13 FČAS 4/2022



Příspěvek třetí:
Výzva, nebo vím zda?
Máte rádi výzvy? Já vlastně nevím, zda ano či ne. Na jednu stranu je nesnáším, 

protože mě nutí vyjít ze své komfortní zóny, ale na druhou jsou to příležitosti, jak 
ve svém životě něco změnit, někam se posunout.

Znáte to …hecni se a pojď s námi sportovat... změň svůj jídelníček…ukliď si doma 
už navždy…jedinečná příležitost, právě teď, tak to nepropásni… Většinou si řeknu, 
že to není nic pro mne. Udělám to, až sama uznám za vhodné, ne zrovna teď, jen 
proto, že mě k tomu někdo vybízí.  Ale co když je to v oblasti duchovní, co když ke 
mně prostřednictvím některých výzev promlouvá sám Bůh?

Ano, mám právo odmítnout, ale nebudu toho pak litovat? Co když je to poslední 
šance? Co když si jen něco nalhávám a další podobná příležitost už nemusí nastat? 
Jak vlastně vím, zda teď je či není ten správný čas? Největší výzvou možná bude 
naučit se rozlišovat, zvát do svého života Ducha svatého a ptát se, co je opravdu to 
důležité a co naopak jen lákadlo, které mne připraví o smysluplně strávený čas.

Ruku na srdce, kolikrát jsem se sama k nějaké změně opravdu přinutila? Kdy 
jsem sama od sebe dokázala nějaké své předsevzetí dotáhnout do konce? Většinou 
se k něčemu odhodlám až v momentě, kdy vím, že na to nejsem úplně sama. Ale 
vždyť já přeci nejsem nikdy sama. I kdyby mne všichni opustili… On slíbil, že mne 
nikdy neopustí, tak proč na to přesto často zapomínám?!  Proč bohužel opakovaně 
opouštím spíše já Jeho?! 

Přemýšlela jsem, jak zareagovat na páterovu výzvu v minulém čísle časopisu 
ohledné pastorační rady. No v prvním momentě stejně, jako na ty ostatní, že to 
není nic pro mne. Ale nějak mi to nedávalo spát. Jenže mě stále spíše napadaly 
jenom moje soukromé výzvy a ne úkoly pro pastorační radu. Proč? Asi proto, že 
jsem se o její činnost do teď prakticky nezajímala. 

Sluší se jistě celé současné pastorační radě za jejich práci pro farnost poděkovat, 
ale sypu si popel na hlavu, kdybych to chtěla udělat jmenovitě, jsem si jistá, že bych 
si ani zdaleka nevzpomněla na všechny její členy. Je to moje chyba a měla bych se 
vlastně všem spíše omluvit, že jsem se o jejich činnost nezajímala, že jsem jejich 
práci nepodporovala, že jsem se za ně nemodlila, že jsem prostě v mnoha směrech 
skutečný ignorant. Pardon.

Vím, vlastně k čemu má taková PRF sloužit? Po přečtení článků v předchozích 
číslech už mi to začíná snad trochu docházet, ale cítím, že je ještě veliký kus cesty 
přede mnou. Proč jsem měla pocit, že nějakou pastorační radu ke svému životu 
vlastně vůbec nepotřebuji? Proč si chci svoji cestu ke spáse určovat sama, proč si 
nechci nechat poradit a pomoci od druhých? O tom, že bych třeba mohla naopak 
já pomoci někomu jinému nemluvě?! I tomu se musím teprve učit.

Cítím tu takovou bolavou paralelu. Bůh se může sebevíc snažit, nabízet nám své 
dary, výstrahy a prostor k obrácení, dokonce se nechal za nás přibít na kříž, ale 
dokud neuznáme, že tuto jeho oběť skutečně potřebujeme, k čemu nám to je?  

14 FČAS 4/2022



Stejně tak se může pastorační rada třeba stavět na hlavu, ale pokud ti, kterým chce 
sloužit, o tuto službu nebudou mít zájem, pak se obávám, že veškerá její činnost 
bude dost omezená. A to je asi další výzva, snažit se opakovaně a neúnavně, všemi 
možnými prostředky o změnu našeho smýšlení.

Zřejmě nám také současná situace na Ukrajině otevře některé otázky. Jakým 
způsobem konat charitu, jak začleňovat nově příchozí, jak překonávat kulturní, 
jazykové a další rozdíly, co s ekumenismem, jak se otevírat veřejnosti, jak 
spolupracovat s městem, zkrátka jak přivádět všechny ke Kristu a následně je pak 
doprovázet, aby se na své cestě za spásou někde neztratili?

A tak nám -  sobě a celé naší farní rodině přeji, ať jsou tyto dny příležitostí  
k opravdové změně, kterou už si tentokrát nenecháme proplout mezi prsty. Kdo ví, 
zda ještě nějaké další příště bude?! Kéž se nenecháme ovládnout strachem, kéž se 
nezalekneme kříže, ale s důvěrou ho přijímáme. Vždyť přeci víme, že Kristus už je 
Vítěz, a že nás v tom nenechá samotné. Ani jeho zmrtvýchvstání nebylo bez kříže, 
i když bychom si to možná někdy přáli. Pokud však půjdeme s Ním, nemůžeme 
nevyhrát!

PETRA NAJBERTOVÁ

Příspěvek čtvrtý:
Pastorační rada má v rukách budoucnost naší farnosti
Zamyšlení se nad Pastorační radou farnosti je pro mne skutečnou výzvou a na 

první dobrou mne nenapadá nic, co konkrétního bych měla přemítat. V takových 
okamžicích většinou sahám po základních definicích a prosím Ducha svatého, aby 
mi ukázal to důležité. Možná k žádnému zamyšlení nakonec ani nedojde, ale třeba 
tento text pomůže vám, čtenářům našeho časopisu, kteří se rozhodli se nad PRF 
zamyslet, nebo si alespoň přečíst myšlenky jiných farníků.

Pastorační rada, často nazývaná také farní rada, popřípadě farní pastorační rada 
(latinsky consilium pastorale), je v římskokatolické církvi poradní orgán duchovního 
správce určité farnosti. Jejím úkolem je podpora pastorační péče. Na rozdíl od 
ekonomické rady je její zřízení nepovinné, avšak velmi doporučované. Její postavení 
upravuje kánon 536 CIC. Tolik Wikipedie.

Při brouzdání na internetu jsem narazila na zajímavý rozhovor, který vyšel  
v Katydu už v roce 2005 (2005/31 Farní rady, 15.8.2005, Autor: Petr Lindr). Text je 
nazvaný velmi trefně – PRF nazývá „spojnicí mezi farářem a farníky“. Podle autora 
článku jsou farní rady poměrně novým a ne příliš známým prvkem. Pomocný 
biskup Václav Malý v textu vysvětluje, že pastorační radě předsedá farář a věřící  
v ní napomáhají pastorační činnosti. Rada má pouze poradní hlas a řídí se normami, 
které stanovuje diecézní biskup. 

Jako hlavní úkoly rady vyjmenovává Václav Malý prohlubování vědomí 
spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytváření živého společenství 
věřících, dávání podnětů pro přípravu bohoslužeb, podporu sociální i charitativní 
činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti a vše, co je pro růst křesťanského 
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společenství potřebné. Zároveň označuje za špatné, pokud se všechno očekává 
jen od kněze, a ten nedovede pověřit a povzbudit laiky k činnostem, které mohou 
dělat sami. Právě k tomu má sloužit farní rada.

Když si pročítám tyto úkoly, mám dojem, že se za pěkně upravenými slovy skrývá 
rutinní práce, kterou naše farní společenství zvládá. Otázkou je, jestli ho zvládá 
celé společenství, nebo úkoly leží z velké části pouze na bedrech faráře, případně 
na hrstičce odvážlivců. Kněz by měl umět pověřit a povzbudit k činnostem laiky, 
kteří mohou pracovat sami. Podle Malého právě pastorační rada má být živnou 
půdou pro takové delegování.

Proč se to tak někde neděje? Podle Václava Malého za tím může stát hlavně 
strach na straně kněze, aby rada příliš neovlivňovala činnost ve farnosti, resp. příliš 
agilní laici, kteří sami chtějí určovat, jak farnost bude vypadat a na straně druhé 
ostych laiků být vidět, takže zůstávají v pasivitě. 

Jak tedy na to? Biskup Malý radí, aby kněží dbali o vzdělávání laiků – v pastoračním 
středisku, na teologické fakultě, různých seminářích, apod. Dále by měl kněz co 
nejvíce svěřovat laikům různé oblasti pastorace – např. charitativní práci, návštěvy 
nemocných, nechat je spolupracovat na přípravách ke svátostem. 

Jenže ne každý kněz má ve farnosti hned tolik odborníků na charitu, psychologii  
a komunikaci. Možná tedy bude základním úkolem rady stanovit tyto oblasti, 
kterým se chce farnost věnovat a najít ke každé člověka s patřičnou hřivnou. 

Tady snad nastává úkol pro nás, farníky. Zamyslet se v tomto období nad tím, 
co bychom z našich dovedností a schopností mohli použít v působení ve farnosti, 
jakým naším umem bychom mohli farnosti posloužit, aby šipka v dávání a braní 
mezi jednotlivcem a společenstvím byla oboustranná.

Jedním z hesel, které mne oslovily v souvislosti s výzvami PRF, je slovo „misie“. 
Zdaleka to už není pojem označující dobrodružné cestování kněží do daleké divočiny 
a pokřesťanšťování místního obyvatelstva. Misijní činnost dnešní doby a v kontextu 
třeba právě s naší církví vyžaduje pokrokové vnímání našeho společenství. Občas 
se objevují pojmy, jako např. Parish Core Groupe (farní základní skupina) nebo 
Parish Team (farní tým). Nedílnou součástí jejich práce by pak mělo být plánování 
a spoluzodpovědnost. Tady už moje představy selhávají, nejsem žádný leader  
a ani se necítím být povolána ke vstupu do leadership group, jak se dnes moderně 
nazývá vedení farnosti. Končím tím, že chápu potřebu věci uspořádat a naplánovat, 
cítím se za fungování naší farní rodiny spoluzodpovědná. Mojí omezeností je 
krátkozrakost. Farář, který chce zbudovat funkční pastorační radu, je člověkem, 
který přemýšlí o tom, jak bude naše společenství vypadat za pět nebo deset let.  
A problém mé krátkozrakosti je objasněn: misijní činnost a evangelizaci v naší 
vlastní zemi, v našem městě, tedy jak to bude vypadat za několik let, to je věc,  
o které jsem nikdy nepřemýšlela. Jsem udržovač toho, co už běží a pokud by někde 
něco vázlo, jsem schopná se nad tím zamyslet a nějak tomu pomoci. Ale plánování 
a vize, to je něco absolutně nového, nebo je to práce, kterou „má přece na starosti 
farář“?

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ
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Bůh sám, Bůh Hospodin
promluvil a volá zemi

od slunce východu až po západ.
Ze Sijónu, místa dokonalé krásy,

zaskvěl se Bůh,
přichází Bůh náš a nehodlá mlčet.

Žalm 50

Ano Bůh mluví.
Jenže my také řečníme
vzájemně bereme si slovo
ne břemena
ujímáme se slov
ne potřebných a slabých.

A nemáme-li si co sdělit
pustíme ke slovu
sdělovací prostředky.
Do Božího hlasu se nám pletou
ustavičně jiní účastníci.
Jsme stále přerušováni…

Sluchátkem hlasu Božího je srdce.
Ale naše srdce
neslyší ani bližní zblízka.
Bůh nás však vnímá
pouze jejich prostřednictvím.
S nimi jsme spojeni v síť
hodnou rybářů lidí.

Alois Volkman
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ROZLIŠOVÁNÍ HLASŮ - DUCHŮ

Mnohokrát ve svém životě přemýšlíme nad rozdílným vlivem Ducha svatého  
a zlého ducha. Někdy je životní situace tak zamotaná, že způsobuje velké a zbytečné 
úzkosti. Následujících 10 pravidel může pomoci při rozlišování mezi hlasem Božím  
a hlasem lháře, podvodníka.

BŮH SATAN

TÓN HLASU. Jemný, milující hlas 
našeho Otce, prosebný a naléhající, 
abychom se k Němu navrátili. Trpělivý 
tón nekonečně chápajícího Boha.

TÓN HLASU. Obviňující, nepříjemný, 
vysmívající se, vytvářející strach, 

zmatek, pocit odmítnutí.

KONKRÉTNÍ. Duch říká: „Soustřeď 
se na tuto jedinou věc a budeš 
osvobozený.“ Přikazuje ti, abys dělal 
jednu konkrétní věc.

NEJASNÝ, VŠEOBECNÝ. Satan 
vytváří dusivý všeobecný pocit viny, 

jako kdyby všechno bylo špatně. 
Neexistuje nic, co by ti pomohlo 

danou situaci překonat. Často 
převládá pocit naprosté beznaděje  

a slabosti.

POVZBUZENÍ. Je božím poselstvím. 
Bůh tě povzbuzuje, abys spoléhal 
na boží pomoc, ne na svou vlastní 
spravedlnost a silnou vůli.

ZNECHUCENÍ. Satan zaměřuje  útok 
na tebe jako na osobu. Rozbíjí na 

kousky tvůj obraz o tobě. Říká, že jsi 
slabý, že nepatříš Bohu.

ZAPOMEŇ MINULOST. Promlouvá  
k tobě Duch. Duch svatý ti 
nepřipomíná tvé hříchy, které jsou 
ti odpuštěny, zapomenuty, očištěny, 
přikryty a už nikdy nestojí proti tobě 
(Jn 1,29; Žl 102,12; Jn 1,7 a 9; Žl 51,7; 
Mich 7,19).

PŘIPOMÍNEJ SI MINULOST. Říká Satan 
a neustále ti přehrává vzpomínky 

na hříchy, vinu a hanbu v minulosti. 
Vytváří seznamy tvých hříchů, selhání 

a urážek v minulosti, které ti Bůh již 
odpustil.

PŘITAŽLIVOST K BOHU. Je v tobě 
touha po Bohu. Bůh v tobě vytváří 
očekávání po dobrotě, lásce, 
odpuštění a nového počátku s boží 
pomocí. Duch svatý tě neustále 
přesvědčuje o trvalém vztahu dítěte  
k Otci (Jn 20,17).

ODMÍTNUTÍ BOHA SKRZE falešný 
pohled na boží svatost. Satan 

se přestrojuje za posla svatosti. 
Vytváří pocit, že tě Bůh odmítl jako 

nehodného a hříšného. Satan o Bohu 
hovoří jako o soudci a o tobě jako  

o ubohém hříšníkovi (Jn 3,17).



POZITIVNÍ TEXTY PÍSMA jsou ti 
připomínány (Jn 14,16). Mluví k tobě 
o neměnné podstatě boží, o jeho 
věčné lásce k nám. Potvrzuje, že Bůh 
zůstává věrný své smlouvě (1 Jn 1,9), 
i když jsme nevěrní ( Jn 3,20). Duch tě 
ujišťuje, že neexistuje odsouzení pro 
ty, kdo spoléhají na Krista. 

NEGATIVNÍ TEXTY PÍSMA ti přivádí 
na mysl. Shakespeare řekl: „Ďábel 

vyhrožuje soudem tím, že říká: 
„Nesplnil jsi podmínky, je ti odepřena 

milost.“ (Milost není podmíněná). 
Satan proti tobě zneužívá zákon, aby  

v tobě vytvořil postoj, že sám se 
můžeš ospravedlnit (Řím 10,23; Gal 

2,16).

PŘIVÁDÍ DO SPOLEČENSTVÍ. Duch 
posílá druhé lidi, aby ti s láskou 
sloužili. Tak se můžeš učit přijímat 
slova povzbuzení od druhých a být 
vděčný za jejich službu.

IZOLUJE TĚ. Satan ti nabízí návrhy, 
které tě mají izolovat od ostatních 
křesťanů, aby sis pak myslel, že tě 

odmítají ve tvé osamělosti. Máš 
pocit zranění, nehodnosti, odmítnutí 

druhými, hněvu a osamělosti.

SKUTKY BOŽÍHO SLOVA. Duch svatý 
ozřejmuje pravdy o tobě a Bohu. 
Pocity musí následovat víra v tyto 
skutečnosti. Duch svatý ti předává 
správnou nauku. Studuj teologii, abys 
nebyl oklamán satanem. 

POCITY. Ďábel ti namlouvá, že to, jak 
se cítíš, vyjadřuje pravou skutečnost. 

Pocity viny, zoufalství, beznaděje, 
pochybnosti o Boží lásce a frustrace 

vytvářejí v tobě přesvědčení, že pocity 
vyjadřují pravdu.

UČEDNÍK Ducha svatého. ZHOUBNÉ útoky Zlého.

UJIŠŤUJE tě o božím odpuštění  
a jistotě spásy v Kristu. Neustále tě 
zachraňuje a bude tak konat po celou 
věčnost.

OBVIŇOVÁNÍ, že jsi spáchal 
neodpustitelný hřích – hřích proti 

Duchu svatému. Teologové souhlasí  
s názorem, že pokud pochybuješ  

o tom, zda jsi udělal tento hřích, tak 
pak jsi ho neudělal.

Autorem článku je VÁCLAV ČÁP, teolog a laický misionář.
Příspěvek zaslala JANA STRNADOVÁ.
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Utišení bouře
V minulém čísle farního časopisu jsme se věnovali častokrát vyprávěné události – 

zázračnému nasycení lidí. A už tam jsme si mohli všimnout, že událost zázračného 
nasycení je ve čtyřech kanonických evangeliích zmiňována hned šestkrát. Podobným 
způsobem je to i u dnešní události, které se chceme věnovat, a to je utišení bouře, 
respektive událost, kdy Ježíš kráčí po moři.

Jestliže jsme u zázračného nasycení mohli vnímat jeden příběh, o kterém nám 
vyprávěli všichni čtyři evangelisté (nasycení 5000 mužů, a to pěti chleby a dvěma 
rybami) a druhý příběh, o kterém nám vyprávěli Matouš a Marek o nasycení 4000, 
tak u události na Genezaretském jezeře rozlišujeme dvě události, jimž se věnují 
vždy tři evangelisté.

První z nich je událost, která navazuje na zázračné nasycení. Již v minulém čísle 
jsme mohli vidět, že tuto událost nacházíme u Marka, Matouše a Jana. Pro tuto 
událost je typické, že Ježíš není s učedníky na lodi, ale jde jim naproti po hladině 
vody.

Pro druhou událost je typické, že Ježíš je s učedníky na lodi, ale během bouře na 
lodi v klidu spí. Tuto zprávu nacházíme u Marka, Matouše a Lukáše.

U všech šesti událostí dochází ke zmíněným událostem u Genezaretského 
jezera, tedy v oblasti Galileje. Z toho je patrné, že u synoptických evangelistů bude 
tato událost v první části evangelia, totiž v té, která se věnuje Ježíšovu působení  
v Galileji. Uveďme příklad. Pokud Lukášovo evangelium má zlom v 9,51 (tam upře 
Ježíš svou tvář k Jeruzalému), pak k události na Genezaretském jezeře musí dojít do 
této části evangelia. Konkrétně je to u Lukáše v 8. kapitole. 

Zaměřme se nyní na jednotlivé události.

První událost (Mt 14,22-33; Mk 6,45-51; Jan 6,16-21)
V krátkosti připomeňme dvě základní charakteristiky této události: navazuje 

na zázračné nasycení, v době bouře Ježíš není s učedníky na lodi a Ježíš kráčí po 
rozbouřeném moři. 

Ne náhodou evangelisté vypráví o události Ježíšova kráčení po moři bezprostředně 
po zprávě o zázračném nasycení. Jelikož tak činí tři evangelisté, je zřejmé, že není 
možné hovořit o náhodě, ale že se jedná o záměr. Co jím chtějí říci?

Pokud budeme číst evangelium jako zvěst pro křesťany prvního století, jako text, 
který je má povzbudit v jejich životech a situacích, ve kterých se nachází, pak se 
ukazuje velmi jednoduchá a srozumitelná souvislost. Evangelisté vyjadřují, že jsou 
syceni zázračným pokrmem (eucharistickým chlebem) proto, aby následně obstáli  
v bouřích, do kterých se ve svém životě dostávají. A to ve chvíli, kdy Ježíš fyzicky není 
přítomen s nimi, ale je vzdálený, někde na hoře, či se modlí. Pro čtenáře doby, kdy 
již Ježíš není fyzický přítomný mezi lidmi zde na zemi předkládají zmíněné úryvky 



velmi silnou a důležitou výpověď, jsou povzbuzením k tomu, aby eucharistie pro ně 
byla posilou, aby jim dávala sílu k zápasu.

Ježíšova nepřítomnost na lodi je tedy rovněž záměrná. Ve dvou případech  
(u Marka a Matouše) se dokonce říká, že Ježíš přiměl své učedníky, aby vstoupili 
na loď a přepravili se na druhý břeh. Musí je „přinutit“. Rybáři moc dobře vědí, co 
se blíží za bouři a že při ní rozhodně není dobré být na jezeře. Ježíš je musí nutit. 
A navíc, on sám do lodi s nimi neusedne. Je to představení komunit Kristových 
učedníků, které prožívají různé těžkosti, pronásledování, situace, ve kterých se zdá, 
že Ježíš není s nimi, respektive do kterých se dostali kvůli Ježíši.

Avšak evangelisté ukazují, že Ježíšova nepřítomnost je jen zdánlivá. Ježíš je  
s učedníky spojen např. v modlitbě. Ale především jim v jejich těžkostech a úsilí jde 
naproti po rozbouřených vodách. Nad tím, co učedníky zmáhá, Ježíš projevuje svou 
moc. I pronásledování učedníků, tato bouře světa, je něčím, nad čím Ježíš, jdoucí 
učedníkům vstříc, projevuje svou moc. 

Druhá událost (Lk 8,22-25; Mt 8,23-27; Mk 4,35-41)
Druhá, ve smyslu, že se jí věnujeme jako druhé, protože jinak je v evangeliu  

u Marka i Matouše tou dřívější. U této události je Ježíš na lodi s učedníky, ale 
paradoxní je, že při bouři spí. I zde čteme o námaze učedníků a Ježíšově nečinnosti, 
která je až absurdní – v bouři v klidu spí. Je to podobné vyjádření, jako u první 
zmíněné události. Dokonce je ještě více zdůrazňována Ježíšova přítomnost na lodi 
církve. Pronásledovaní učedníci, ba celé komunity, které vynakládají úsilí v těchto 
těžkých časech, mohou mít pocit, že Ježíš je nepřítomný, že s nimi na lodi (v oné 
komunitě, v oné situaci) není. Opak je ale pravdou. Třebaže Ježíš není aktivní, 
přítomný je. Evangelisté se snaží tuto přítomnost představit jako fyzickou, ale 
zároveň jako neaktivní – Ježíš spí.
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Eugene Delacroix,  
Kristus spí v bouři, 1852



Komunita učedníků je ujišťována, že loďka církve je nepotopitelná, protože na ní 
je přítomný Ježíš. Její záhuba by byla i záhubou Ježíše, Božího Syna!

Zároveň evangelisté dávají adresátům určitý návod – můžete volat, Ježíš se projeví, 
bude probuzen, nechá se vyzvat k aktivitě. A ta spočívá v tom, že zmíněná bouře se 
utiší. Snad můžeme přemýšlet o tom, že zmíněná komunita, které evangelisté píší, 
již takovou zkušenost v nějaké situaci získala.

Závěr
Událost na Genezaretském jezeře, ať už ve spojitosti s nasycením zástupů, 

či v souvislosti se spícím Ježíšem, neztrácí ani dnes po skoro 2000 letech na své 
aktuálnosti. I dnešní komunity křesťanů, Kristových učedníků zažívají různé 
bouře. A i dnes křesťané mohou podléhat dojmu, že Ježíš o ně nemá zájem. Jsme 
ubezpečováni, že zájem má, že je přítomný, ba že také projeví svou moc.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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JUBILANTI

Dne 4. dubna oslaví 45. narozeniny 
paní Eva Vomáčková, bývalá farnice  
z Českého Brodu. S rodinou se před časem 
odstěhovala z Třebovle do části Prahy 10 
- Uhříněvse, kde žije v rodinném domě 
s manželem a třemi dětmi. Mši svatou 
navštěvují v Kunraticích, kde nyní dcera 
Eliška hraje  v kostelní kapele na kytaru  
a nejstarší  dcera Kája tam jezdí na 
víkendovky, kde se potkává i s mladými  
z Českého Brodu. Nejmladší syn Mareček 
chodí do školky. Eva začala pracovat jako 
administrativní pracovnice a  připojila 
se v kunratické farnosti k ženám, které 

přijaly postní výzvu a také do cyklu „Duchovní růst matky“. Manžel Marek rozšířil 
řadu mužů v postní výzvě - Exodus 40. Rodinka se těší zdraví, nic jí nechybí, kromě 
/slovy Evy/, našeho českobrodského společenství.

Evičce přejeme do dalších let pevné zdraví, hodně sil, veselou mysl a hojnost 
Božího požehnání. Velmi jí děkujeme za to, co pro naši farnost vykonala a za 
společné sdílení na chatu WhatsAppu „Setkání žen“.



NEJEN CHLEBEM ŽIV JE ČLOVĚK

Přinášíme vám recept od Jarky Přikrylové na 

MAKOVÝ DORT
Ingredience:
5 vajec
150 g změklého másla
200 g mletého máku
150 g mletých mandlí
strouhaná kůra z půlky citronu
1 vanilkový cukr
1 vrchovatá lžička mleté skořice
Na polevu:
rybízová marmeláda
šlehačka
čokoládová poleva, příp. čokoláda na vaření

Postup: 
Oddělíme žloutky od bílků, bílky ušleháme do husta. Žloutky umícháme s cukrem  
a máslem, přidáme skořici, kůru a vanilkový cukr. 
Postupně přidáváme mák a mandle. Nakonec jemně vmícháme ušlehaný sníh  
a těsto naneseme do dortové formy o průměru 23 cm. Pečeme při 180 °C asi 45 
minut.
Vychladlý dort potřeme pikantní marmeládou a polejeme čokoládovou polevou. 
Ozdobíme ušlehanou šlehačkou. 

JANA STRNADOVÁ
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Je tomu již asi rok, co ke mně 
skrze mediální sítě připlavala 
tato rybka. 

Od té doby „číhám“ na příhodný 
okamžik k tomu, abych ji mohla 
naservírovat na tuto FČASnou 
tabuli. A ten nyní nastal. 

Dubnový příspěvek  
k Liturgickému okénku prostřel 
stůl, naservíroval předkrm  
i hlavní chod a já vám 
předkládám zákusek. 

Dobrou chuť vám přeje

LUCIE KONOPÍKOVÁ
grafička tohoto měsíčníku



PRO DĚTI

Milí kamarádi, čas nás posunul do dalšího měsíce a já bych vás ráda pozvala na 
jedno zajímavé místo. Jste zvědaví, kam? Po vyplnění křížovky vám to bude hned 
jasné. Pokud ne, podívejte se případně na nástěnku v kostele nebo do březnového 
čísla FČASu.

Hezké postní luštění
MAGDALENA MARHOUNOVÁ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nejdůležitější křesťanské období v liturgickém roce jsou…1. 
Činnosti, při které si na Zelený čtvrtek vybraní farníci zují boty a sundají 2. 
ponožky se říká…
Poslední nebo také … večeře 3. 
Hlavním místem při mši je obětní …4. 
Místo, kam si zapisuji důležité plánované události (papírová i elektronická 5. 
podoba) …
Během mše svaté kněz proměňuje chléb a …6. 
Getsemanská …7. 
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