
Drazí bratři a sestry, jak jsme již zmínili a jak jste jistě zaregistrovali, květnové 
číslo našeho farního časopisu nevyšlo. Je nám to líto, ale rozlišili jsme, že to tak 
bude pro danou chvíli lepší. Jsme rádi, že červnové číslo již můžete držet v rukou.

Po měsíci květnu, který je zaměřen na mariánskou úctu, vstupujeme do měsíce 
června, měsíce zasvěceného Ježíšovu srdci. Proto se po celý měsíc budeme v pátek 
modlit litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a zásvětnou modlitbu. I každého  
z vás zvu k tomu, abyste se tyto litanie modlili ať už sami, nebo ve svých rodinách  
v tomto měsíci co nejčastěji.

V posledních týdnech přemýšlím o nějaké formě každodenní pravidelné adorace. 
Stále ale netuším, jak to uchopit, protože program mám nepravidelný a nejsem 
schopen nějaký pravidelný čas stanovit. Zde bych pak případně potřeboval pomoc 
mimořádných služebníků eucharistie. Já většinou chodím adorovat až v pozdních 
večerních hodinách, ale ani zde není pravidelný čas. Pokud by tedy někdo měl 
nápad, jak pravidelnou adoraci nastavit, budu rád za nápady. Myslím, že měsíc 
červen je pro to velmi vhodnou příležitostí.

V měsíci červnu si také tradičně připomínám výročí svého svěcení. V letošním 
roce ale tento den prožiji mimo Českou republiku, protože se budu účastnit v Římě 
celosvětového setkání rodin. Vracet bych se měl v neděli 26. června v poledních 
hodinách. Mše svatá v 9.30 samozřejmě bude. Ale je možnost, abych pak měl také 
mši sv. třeba v 16, či v 17 h, a po ní setkání na farní zahradě. Pokud by byl zájem 
takto se mnou oslavit výročí mého svěcení v den výročí mé primiční mše svaté, 
pak bych zrušil mši sv. v 8 h, a místo ní by byla tato odpolední. Prosím, dejte mi do 
poloviny června vědět, abych to takto případně domluvil s knězem, který mě bude 
zastupovat.

Drazí bratři a sestry, do posledního měsíce tohoto školního roku vám vyprošuji 
Boží požehnání. Kéž prosba „přetvoř naše srdce podle srdce svého“ nás v těchto 
dnech provází. Kéž se naše srdce stává podobné srdci Ježíšovu.

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 6/2022

červen
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Vernisáž v ýstav y 
prob ěhne ve středu 
15.  6.  2022  
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ve v ýstavních 
prostorách kostela 
sv.  G otharda.

Hudebně j i  doprovodí 
hrou na housle  
s tudentk a HAMU v Praze 
Patr ic ie  Kozlova.

Výstava bude otevřena  
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do 17:00 

nebo v jiný termín po 
dohodě s R.D. Martinem 
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www.farnost brod.cz
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stejně jako dobrovolné vstupné 
použit  na  podporu uk raj insk ých 
běženců v  Českém Brodě a  okol í .
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ZPRÁVY Z OCHOZU

PODĚKOVÁNÍ
Domov pro seniory kardinála Berana  

v Mukařově se pomalu vrací do běžného života. 
Proto nás potěšila podpora Římskokatolické 
farnosti v Českém Brodě ve výši 6.179 Kč na 
pořízení nového mechanického invalidního 
vozíku pro naše klienty. Zakoupili jsme pohodlný 
invalidní vozík, který slouží nejen na procházky 
okolo Domova, ale také pro zajištění převozu 
klientů k lékařům, na úřady apod. Těší nás 
dlouhodobá spolupráce mezi námi a farností 
a věříme, že i do budoucna se nám bude dařit 
zkvalitňovat život seniorů.

IRENA MOUDRÁ

V měsíci květnu jsme se rozloučili s postně-velikonoční výstavou Sdílet Jeho 
kalendář. Chtěla bych využít tohoto místa k tomu, abych poděkovala všem, kteří 
se podíleli jak na jejím vzniku a uvedení do života. Děkuji vám, kteří jste „bděli“  
s výstavou ve chvílích, kdy byla otevřená. Vám, kteří jste jí věnovali svou pozornost 
návštěvou. Vám všem, kteří jste věnovali této výstavě svůj čas - díky.

Když jsme s jedním z farníků výstavu sklízeli, překvapila mě jeho slova: „pěknou 
výstavu jste měla, i ta předtím se Vám povedla“. Málokdy mě slova pochvaly tak 
zabolí a já přemýšlím, ve které chvíli se „naše“ výstava změnila v „mou“. Velmi by 
mě potěšilo, kdyby se tvůrčí tým těchto edukačních výstav zase rozšířil a vnímám 
to jako velkou výzvu především pro sebe.

Podoba výstav v kostelní galerii Ochoz se stále vyvíjí. Doufáme, že do budoucna 
nebude odsouzena jen pro výstavy vzdělávací, ale že její řady rozšíří také výstavy 
ryze výtvarné. K tomu je ostatně tento prostor rekonstrukčně upraven.

Prvním takovým počinem bude Prolínání - výstava maleb dvou výtvarných 
umělců původem z Ukrajiny (viz plakátek na protější straně). Vernisáž proběhne 
ve středu 15. června v 17:00 a jste na ni všichni srdečně zváni. Kromě uměleckého 
zážitku by měla tato výstava přispět charitativní činnosti naší farnosti, zvláště její 
pomoci uprchlíkům před válkou na Ukrajině. Během konání výstavy jsou plánovány  
také workshopy, které Natalia a Alexander Kozlovi povedou. Datum jejich konání 
bude upřesněn na webu farnosti a ve farním týdeníku.

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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PŘEDSTAVUJEME VÁM

Farní charitu a její úlohu  
při pomáhání lidem postiženým válkou na Ukrajině.

Válečný konflikt na Ukrajině trvá již tři měsíce a farní charita začala pomáhat 
hned od začátku. Patricie Červená vás, milí farníci, prostřednictvím tohoto 
rozhovoru seznámí s tím, jak tato pomoc probíhala v prvních dnech konfliktu  
a jaká forma pomoci probíhá a je potřeba ve dnech současných.

Pojďme tedy na začátek trochu zavzpomínat. Co bylo po vypuknutí těch válečných 
událostí koncem únor potřeba zajistit nejdříve? 

Nebyl na nás vznesen žádný požadavek, do všeho jsme se zapojili 
dobrovolně. Chtěli jsme prostě nějak pomoci. Naše rodina se už roky 
přátelí s ukrajinskou komunitou. Když jsem slyšela příběhy o tom, co se 
děje u nich doma, bylo to hrozné. Vnímala jsem vůli pomáhat snad od 
všech lidí co znám. Na počátku nějaké tragédie se vždycky v lidech otevře 
potřeba pomáhat, dělat něco dobrého. Lidé posílali peníze a přispívali  
i jiným různým způsobem. Pro spoustu lidí je hmatatelnější dát konkrétní 
věci organizaci, o které vědí, že svěřenými věcmi naloží způsobem, který 
pomůže skutečně potřebným. 
Díky známosti s Ukrajinskou komunitou jsem získala přímý kontakt na 
charitativní organizaci působící na Ukrajině. Jedná se o organizaci, která se 
jmenuje Zakarpatští volontéři. Členkou těchto dobrovolníků je sestřenice 
mé známé, manželka pravoslavného kněze. K ní byly směrovány všechny 
věci ze sbírky, která probíhala v Českém Brodě.

To znamená, že při organizaci pomoci ti pomáhaly kontakty s ukrajinskou 
komunitou. Jak to probíhalo konkrétně?

Věci ze sbírky se vezly přímo do skladu v Užhorodu, odkud je ukrajinští 
dobrovolníci rozdělovali dál. Jejich organizace například podporuje jeden 
dětský domov v Rachivu a válečné sirotky. Do tohoto dětského domova 
přišlo hned na začátku války asi třicet dětí z kyjevského dětského domova 
a později přijížděli další sirotci. V zakarpatské obci Solotvina jedna paní 
otevřela svůj dům, a vzala si do něj asi osmdesát osiřelých dětí.  Naši známí 
dali k dispozici svůj dům, který na Ukrajině mají, lidem z Charkova. Spousta 
lidí na Zakarpatí pomáhá svým krajanům z postižených oblastí. Do této 
oblasti směřovala naše Českobrodská pomoc.  

Dá se tedy říct, že první pomoc mířila na Ukrajinu? Pro lidi z určitých oblastí, kde 
zuřil válečný konflikt a kteří se potřebovali přesunout v rámci hranic Ukrajiny?
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Ano. Na Zakarpatí přijela spousta lidí 
z Kyjeva nebo z oblastí, které byly 
bombardovány. Humanitární pomoc byla 
hlavně určená pro sirotky, ale také pro 
všechny lidi, kteří sem přijížděli, často 
úplně bez ničeho. Tito lidé potřebovali 
jídlo, oblečení i základní hygienické 
potřeby. 
Další naše pomoc spočívala v tom, že jsme 
posílali spacáky, batohy, zdravotnický 
materiál, karimatky dobrovolníkům 
působícím v místě konfliktu. Myslím, 
že odsud byly odeslány i nějaké 

neprůstřelné vesty a helmy. Snažili jsme se reagovat na aktuální poptávku. 
Na Zakarpatí se také snažili vybavit dobrovolníky, kteří šli bojovat za svou 
vlast. Tito chlapi z domova odcházeli pouze s igelitkou v ruce a potřebovali 
vybavit na cestu věcmi, které doma běžně nemají, jako jsou právě spacáky 
a karimatky. V tuto dobu se již nedalo na Ukrajině tyto věci koupit.

Jaká je tvá úloha v charitativní činnosti směřované z českobrodské farnosti  
k Ukrajině a k uprchlíkům před válkou? Ty jsi ta styčná osoba mezi ukrajinskou 
komunitou a tím pádem i lidmi, kteří ještě stále na té Ukrajině zůstávají a mezi 
našimi lidmi, je to tak?

Částečně. Stala jsem se součástí týmu, který vznikl z různých organizací 
působících v Českém Brodě. Hlavním organizátorem bylo Město Český Brod.  
Podařilo se domluvit pravidelné společné schůzky a společně jsme hledali 
cestu, jak pomáhat. V Českém Brodě probíhaly sbírky na mnoha místech, 
ale postupně se domluvilo, že se spojí a budou se centralizovat v kostele. 
Farnosti se dařilo věci dopravovat na Ukrajinu, což byl na počátku války 
problém jednak kvůli administrativě na hranicích a také díky problémům  
s logistikou (mezisklady některých humanitárních organizací byly přeplněné 
a přes hranice se dalo přejíždět jen s překládkou do ukrajinských vozidel 
na slovenské straně).  Tím, že jsme měli přímý kontakt a že si Zakarpatští 
volontéři vyzvedávali humanitární pomoc na Slovensku osobně, bylo vše 
snazší.

V čem vidíš největší přínos spolupráce farní charity s Městem Český Brod?
Nejprve pomohlo, že se pomoc sdružila a auta odvážející pomoc byla plně 
využita. Organizace, které nevěděly, co s vybranými věcmi díky nečekaným 
problémům s logistikou, se s námi spojily a všechna humanitární pomoc 
byla dopravena na Ukrajinu společně. V okamžiku, kdy ukrajinská strana už 
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nestíhala velké množství věcí odbavovat, jsme sbírku zastavili. Tou dobou 
lidé nosili převážně oblečení, kterého máme dosud dostatek.

Došlo během celého toho konfliktu k nějakému posunu v organizaci charity?  
Zjistila si například, že něco funguje a něco ne?  Vytříbila se forma té pomoci?

Jedná se o běh na dlouhou trať. Je potřeba hlavně vydržet, dokud bude 
pomoc potřeba. Na začátku bylo dobrovolníků spousta, ale na dlouhodobý 
proces není tolik sil. Všichni máme spoustu vlastních prací a starostí.  Řeší 
se hlavně akutní záležitosti. Od doby, co jsou v Českém Brodě ubytovaní 
lidé z Ukrajiny, přesměrovala se pomoc k nim. Řeší se ubytování, výuka 
češtiny, aby nikdo neměl hlad... Podařilo se dát dohromady tým lidí, který 
výborně funguje.  Na městském úřadě jsou někteří zaměstnanci, kteří nad 
rámec svých pracovních povinností dělají spoustu úžasných věcí. Jsou tu  
i další báječní lidé. Například manželé Charvátovi se do pomoci Ukrajincům 
pustili s velkou vervou. Dá se říct, že do toho skočili po hlavě a mají můj velký 
obdiv. Dokonce se podařilo několikrát sehnat velkou partu dobrovolníků, 
kteří pomohli připravit ubytování v budově veterinární kliniky. Prostor 
nabídl majitel objektu Městu Český Brod do “výpůjčky”. Město bude platit 
pouze média (vodu, kanalizaci…). Vybudování potřebných příček a instalací 
zajistilo Město. Malování, úklid, nějaký starší nábytek zajistili dobrovolníci. 
Jako dobrovolníci se zapojovali i sami Ukrajinci. Nejen ti, co tu dlouhodobě 
žijí, ale i ti, co přijížděli z postižených oblastí. Pomáhali také třídit věci, 
vybírat sbírku i hlídat kostel. Bylo to dobré i ze socializačního hlediska. Když 
přicházeli Češi darovat věci do sbírky, mohli přímo s Ukrajinci komunikovat. 
Docházelo k takovému propojování.

Co je potřeba nyní, v současné situaci? S čím je potřeba pomoci aktuálně?
Začínají nám docházet potraviny pro lidi, kteří jsou tady. Tito lidé také 
potřebují sehnat práci. Stále se ubytovávají noví příchozí. Někteří 
přijíždějí, jiní odjíždějí... Ubytovávání je celkem chaotické, protože se 
situace potřebných stále mění. 
Některé pokoje na „veterině“ 
se dovybavují a vypadá to, že 
kapacita bude brzy naplněna. 
Zažila jsem za tu dobu spoustu 
srdceryvných příběhů, které 
se odehrály bohužel i tady  
v Čechách. Například někteří 
lidé byli z původního ubytování 
nevybíravým  způsobem  vyhozeni...
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Jaké komunikační prostředky farní charita využívá, aby se lidé, kteří by se do 
pomoci chtěli zapojit, dozvěděli potřebné informace?  Mají se obracet přímo na 
tebe?

Město má na svých stránkách všechny potřebné informace v češtině 
i ukrajinštině, včetně potřebných kontaktů, což velmi pomáhá. Jako 
koordinátor naší farní charity jsem od vypuknutí války k dispozici takzvaně 
24/7. Lidé mi volají, když něco potřebují, nebo když se chtějí na něco 
zeptat. Češi, Ukrajinci, kdo potřebuje. Pokud mohu, pomohu. Pokud vím, 
poradím...

Takže všechno jde jen přes tebe?
V rámci naší farní charity v podstatě ano. Pan farář je samozřejmě také 
velmi aktivní, ale bohužel neumí ani trochu ukrajinsky . Samozřejmě 
se lidé mohou obracet i na některé pracovníky Města, ale pokud chtějí 
pomáhat přes farnost, tak přese mne.  

Jsi schopná v současné chvíli plánovat, jaký druh pomoci bude potřeba v blízké 
budoucnosti?  Máš například nějakou představu o tom, kdo tu chce zůstat a kdo 
se touží zase vrátit zpátky na Ukrajinu, až to bude možné?

Domnívám se, že v tom, co bude, nemají jasno ani sami Ukrajinci. Je strašně 
těžké dnes cokoliv odhadnout. Nikdo nevíme, co se zrodí v hlavě pana 
Putina. Možná, když se budeme víc modlit, přijde nějaké znamení.  

Na jak dlouhou dobu dopředu tedy můžeš jakoukoli pomoc plánovat?
Týden. Snažím se co nejčastěji zajít na „veterinu“ vypít si s děvčaty čaj (když 
to jde).  Popovídat si s nimi o tom, co je trápí... Snažím se být s nimi nebo 
alespoň s nimi nějak komunikovat. Toto teď potřebují nejvíc. Možná, kdyby 
se někdo chtěl takto angažovat…

Nestálo by tedy za to uspořádat nějakou “slavnost”, vytvořit nějakou příležitost 
pro setkání, aby to setkávání neprobíhalo jen během práce?

Úžasnou příležitostí bude vernisáž výstavy ukrajinských umělců manželů 
Kozlových, která proběhne 15. června 2022. Nejprve proběhne v parku 
vedle kostela sv. Gotharda v 16:00 vyhlášení Osobnosti města Český 
Brod, na které v 17:00 naváže vernisáž výstavy nazvané „Prolínání“.  
S vedením města jsme se shodli, že to bude dobré propojení občanů města 
s ukrajinskými uprchlíky. Občerstvení na tuto akci zajistí děvčata z Ukrajiny.  
Připraví ukrajinské speciality, které budou k výstavě „ladit“.

Tento rozhovor je zamýšlen pro farní časopis, tedy časopis od farníků pro farníky, 
proto se nemohu nezeptat: Co tobě osobně tento válečný konflikt a vše s ním 
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spojené přinesl? Ovlivnilo to například nějakým způsobem tvůj duchovní život?
Velice ovlivnilo. Je to hodně o lásce k bližnímu. Je to o tom, že když dáváš, 
tak vlastně dostáváš. Něco jsem dala, ale spoustu jsem dostala. Jde  
o vytvoření vztahů a o sílu všeho toho dění.
Hrozně mě bolí, když mi chodí různé podvržené maily a zprávy o tom, jak 
mají Ukrajinci drahé mobily, drahá auta, značkové oblečení a od nás pak 
dostávají jízdné zdarma a jinou pomoc. Chudáci Češi nemají jízdné zdarma 
nebo vstup do ZOO... Tak bych mohla pokračovat. Ano, ti lidé mají často 
mobil. Mají auto. A také mají místo domova hromadu rozbitých cihel, které 
se dají jen odvézt někam na skládku...  

A to nemluvíme o zmařených lidských životech…
O tom ani nechci přemýšlet, protože smutných příběhů poslouchám mnoho 
a nechci, aby náš rozhovor vyzněl smutně a depresivně.

Možná byla tato otázka příliš na tělo?
Ano, je to otázka na tělo v kontextu postní doby a Velikonoc. Letos pro mne 
byla postní doba opravdu velmi zvláštní.  Přiznám se, že na jejím začátku 
jsem přemýšlela, od čeho se budu postit, co bude tím mým “pokáním”. 
Nakonec jsem neudělala vůbec nic. Žádné odříkání jsem nestihla vymyslet. 
Prostě jsem po hlavě skočila do aktuálních událostí. Občas jsem jen za 
běhu zhltla sušenku, aby “to auto ještě dneska odjelo”, aby “ta Halina 
dostala ty batohy, které zrovna akutně potřebuje”. Byla jsem k dispozici, 
když někdo něco potřeboval. Ale ne vědomě. Prostě to tak přicházelo, nic 
mě neomezovalo, nic mi neubližovalo. Jen jsem dělala, co bylo potřeba. 
Těšilo mě to!
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V současnosti slouží Oranžová zahrada jako jakási školka pro ukrajinské děti.  
Kdo to vlastně zorganizoval?

Dostali jsme se k otázce vzdělávání. Měli jsme pocit, že nejdůležitější je, aby 
se uprchlíci začali učit česky. Aby si u nás nepřipadali ztracení. Kdysi jsem 
sama žila v Anglii, tak vím, jak je znalost jazyka důležitá. Když se člověk 
nedomluví, je jako bez rukou. Po příjezdu uprchlíků se začala zapojovat 
spousta učitelů, kteří je učili zdarma. Postupně se začaly objevovat 
různé granty, které se dají využít na platy učitelů a provoz výuky. Jedním  
z grantových produktů je i školka, respektive dětská adaptační skupina 
pro předškolní děti, která je umístěna v Oranžové zahradě. Nyní započaly 
intenzivní kurzy češtiny pro školáky, kteří tu plánují zůstat. Město Český 
Brod hledá také cestu, jak ukrajinské děti dostat od září do školy, protože 
podle našich zákonů se musí do třech měsíců po příchodu do země zapojit 
do naší školní docházky. Školy v okolí Prahy jsou však přeplněné.

Chceš ještě na závěr tohoto rozhovoru něco dodat? Co ještě, myslíš, potřebuje 
čtenář vědět?

Kdyby se kdokoliv chtěl do pomoci zapojit, bude vítán. V rámci farnosti 
je spousta aktivit, do kterých se dá zapojit. A nejedná se jen o pomoc  
v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině.  Snažíme se například 
podporovat azylový dům v Praze.  Léta ve farnosti probíhá Tříkrálová 
sbírka, s jejíž organizací je také potřeba pomoci. V rámci farní charity by 
se mohly rozvinou další projekty. Nyní by bylo dobré zorganizovat nějakou 
společnou akci pro zdejší Ukrajince, jako je grilování na farní zahradě, kde 
se mohou uprchlíci setkávat s českými obyvateli. Pomoci uprchlíkům může 
třeba i to, když si necháte umýt okna. Je to velká pomoc pro někoho, kdo 
si může vydělat pár stokorun a společně s penězi získá kontakt na někoho 

z Čech. Důležitý je pro uprchlíky také pocit 
užitečnosti. Jen sedět a čekat na “něco” 
je hrozně těžké. Jakákoliv práce je pro ně 
požehnáním. Každá pomoc, při hledání 
práce pro ně, je teď důležitá. Většinou 
jsou to ženy s malými děti, takže i práce 
na půl úvazku, nebo na pár dní má pro 
ně smysl. 

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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INICIAČNÍ SVÁTOSTI

Pane Ježíši,
přijal jsi mě na svou loď.
Chtěl jsi mě zde, tu jsem.

Učiň mě tedy, prosím, pevnou ve víře.
Pevnou jako stěžeň.

Má křestní rouška ať je mi plachtou,  
do které vane Duch Svatý.

Děkuji Ti za všechny, kteří zde na mě čekali  
a nyní obrací můj zrak správným směrem.

Prosím Tě za všechny,  
kteří Tvou loď vyhlíží ze břehu  

- dej jim odvahu nastoupit.
Amen.

Dne 16. 4. 2022 během velikonoční vigilie jsem byla v kruhu českobrodských 
farníků římskokatolické církve pokřtěna, biřmována a prožila své první svaté 
přijímání. Chtěla bych tímto poděkovat za vaše modlitby, kterými jste mě doprovázeli 
na mé cestě. Jako poděkování jsem se rozhodla podělit se s vámi o jednu z mých 
osobních zkušeností s Bohem.

Dovolte mi začít krátkou modlitbou:

Jak jsem vyráběla křestní svíci
fejeton na přivítanou

Postní doba, jakkoli jsem ji „odflákla“, se u mě projevila zvýšenou citlivostí k různým 
znamením. To se možná děje v tomto období více křesťanům, ale připravujete-li se 
na přijetí hned tří svátostí najednou (a jste-li navíc Lucie Konopíková), je to jedno 
znamení za druhým a někdy to i bolí. Jedna věc je, že si jich všimnete, další pak, jak 
je přečtete. Chtěla bych se s vámi podělit o poslední z těchto zážitků, který se mi 
udál ve dnech bezprostředně před křtem. 

Již před rokem jsem se rozhodla, že si svou křestní svíci vyrobím a to technikou 
namáčení knotu do roztátého vosku. To je procedura dosti zdlouhavá a nenáročná 
na pozornost. Zde vzniká ideální prostor pro duchovní kontemplaci a modlitbu. 
Jaká křestní svíce může být lepší, než ta „promodlená“? I mé kmotře se tento nápad 
zalíbil a k této modlitebně-výrobní akci se připojila. Čtyři růžence jsme během 
večera proložily duchovní konverzací. Dobře, bylo tam trochu i té neduchovní. 
Výsledkem našeho snažení byly dvě svíce, z nichž ta moje vypadala… když použiji 
slovo „nevhodně“, nebude to zdaleka vystihovat skutečnost. Těm, kteří si ji stále 
nedokážou představit (ale chtěli by) možná pomůže komentář mé maminky:  
„S touhle svíčkou tě do kostela pustí jen, když ji budeš mít v kalhotách“. Nepomohl 
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ani kříž vyskládaný z pepřových kuliček.
Nějakou dobu jsem byla ze svého výtvoru roztrpčená. Když se mi stále nedařilo 

rozluštit tuto boží zprávu pro mou osobu, rozhodla jsem se zkusit to ještě jednou, 
tentokrát sama. A bez modlitby svatého růžence. Přiznávám, že v tomto mém 
počínání byl trochu truc. Roztavila jsem ve vodní lázni všechny červené voňavé 
svíčky, které jsem kdy kde dostala. Abych vosk zbavila nečistot, prolévala jsem jej 
sítkem. A pak se to stalo! Hned po první svíčce na mě vykouklo srdce. S každou další 
svíčkou se stávalo zřetelnější. 

Někdo by si možná řekl: „srdce, no a?“, ale já v tom viděla jasnou zprávu, že 
tentokrát se dílo podaří. Posílena touto nadějí jsem se pustila do výroby hned dvou 
svíček najednou. Co kdyby. Sichr je sichr.

Po dvou hodinách práce, těsně před dokončením, mi jedna svíce sklouzla  
z knotu. Druhá sice vydržela, ale vypadá jako prasečí nožička.

Boží sdělení jsem rozluštila až za pár dní. Když jsem tehdy prolévala vosk 
sítkem, Bůh mi pravil: „Až za dvě hodiny zjistíš, že se ti ani tyhle svíce nepodařily, 
nezapomeň, že tě mám rád. To, že se ti děje podle vůle mé nikoli tvé neznamená, 
že tě nemiluji. Právě naopak.“

Jan 20, 18: Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána 
a toto mi řekl.“

Svou křestní svíci mám od své jedinečné kmotry. Je prostá, čistá a krásná. Díky 
Bohu za obě.

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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 LITURGICKÉ OKÉNKO

Proměnění na hoře
Drazí bratři a sestry, v červnovém čísle farního časopisu bych se s vámi v liturgickém 

okénku rád zaměřil na událost, které se věnují tři synoptičtí evangelisté, totiž na 
Ježíšovo proměnění na hoře (Mk 9,2-13; Mt 17,1-13; Lk 9,28-36). Tuto katechezi 
bych rozdělil na takové tři základní bloky. Nejdříve si představíme kontext této 
události, který je u všech tří evangelistů stejný. Následně se zaměříme na specifika 
vyprávění jednotlivých evangelistů. V poslední části se pak ještě zamyslíme nad 
tím, proč nám evangelista Jan o této události nevypráví. 

Kontext Ježíšova proměnění na hoře
Synoptičtí evangelisté nám ve svých evangeliích představují podobné schéma. 

Ježíš nejprve působí v Galileji, aby v druhé části evangelia představovali jeho 
putování do Judska a jeho působení v Jeruzalémě vrcholící velikonočními událostmi. 
K proměnění na hoře dochází v závěru jeho galilejského působení, v okamžiku, kdy 
již začíná upínat svou mysl k Jeruzalému. U všech tří evangelistů k němu dochází  
v kontextu předpovědí o tom, co jej v Jeruzalémě čeká. Před tím, než Ježíš se třemi 
ze svých učedníků (Petr, Jan a Jakub, ti samí učedníci, kteří budou také při modlitbě, 
která bude měnit Ježíšovu tvář jiným způsobem, totiž modlitbě v Getsemanech) 
vystoupí na horu a je před nimi oslaven, poprvé hovoří o utrpení, které podstoupí 
v Jeruzalémě. A sotva sestoupí z hory, Ježíš jim tato slova sděluje podruhé.

Můžeme tedy zdůraznit dvě souvislosti. První věc, kterou nám evangelisté 
představují, je, že k proměnění na hoře dochází v úzké souvislosti s Ježíšovým 
utrpením. Mnozí církevní autoři a biblisté vyjadřují, že Ježíš dal svým učedníkům 
možnost zakusit jeho oslavení před tím, než budou muset hledět na jeho utrpení. 
Jsou dopředu připravováni slávou na to, aby dokázali snést tíhu Ježíšova utrpení. 
Přijímám tento výklad, ale přesto s ním mám trochu problém. Jednak nechápu, 
proč by toto Ježíš dával zakoušet jen třem z nich a především pak, následné události 
ukazují, že ani tato zkušenost učedníkům nedá naději a sílu v hodině Ježíšova kříže 
obstát. Jak čas od času opakuji, princip, že poezie života (silný zážitek) dá sílu 
obstát v jeho próze (realitě, kterou život přináší) je utopií a nezakládá se na reálné 
zkušenosti. 

Proto bych spíše poukazoval na druhou souvislost. Ta představuje Ježíšovo 
oslavení jako vyvrcholení jeho působení v Galileji. Tak, jako Jeruzalémské působení 
vyvrcholí jeho zjevením ve slávě vzkříšení, tak v jiné rovině jeho galilejské působení 
vrcholí také jeho oslavením. Z tohoto pohledu k Ježíšovu proměnění dochází 
nikoli proto, aby byli učedníci na něco připravováni, ale v důsledku uskutečňování  
a naplňování jeho poslání. Protože naplňuje svůj život, jeho každý ucelený okamžik 
tohoto jeho životního úsilí ústí do oslavení. Respektive, i když se hovoří o utrpení, 
přesto se v tomto utrpení zjevuje také obraz Kristovy slávy – tak, jak to za pár 
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odstavců uvidíme u evangelisty Jana.

Proměnění u jednotlivých evangelistů
Nyní se zaměřme přímo na danou událost a věnujme pozornost tomu, co je 

možné vyzdvihnout a zdůraznit. Pomoci nám budou moci také specifika jednotlivých 
evangelistů.

Určení času
První, čeho je dobré si všimnout je otázku určení času. Marek a Matouš říkají, že 

se to stalo po šesti dnech, Lukáš, že se to stalo osmého dne. Třebaže bychom se 
mohli domnívat, že se jedná o odlišné určení, není tomu tak. Pro Marka a Matouše 
je sedmý den (po šesti dnech) ve vztahu ke stvoření vnímán jak den zasvěcený 
Hospodinu. Lukáš, který píše své evangelium věřícímu Teofilovi, hovoří o osmém 
dni, o neděli, o dni nás křesťanů, dni, který my prožíváme jako den spásy. Tedy 
třebaže jde o odlišné určení dne v pořadí, přesto významově jde o odkaz na tu 
samou tematiku.

Zvlášť v Matoušově evangeliu má ale vyjádření „po šesti dnech“ ještě další význam. 
Toto „po šesti dnech“ navazuje na událost, o které evangelista hovoří předtím,  
a tou je Petrovo vyznání u Caesareje Filipovy. Ve zmíněném úryvku evangelista, 
který píše své evangelium převážně židokřesťanské komunitě, pracuje silně  
s židovskými reáliemi a s tematikou významného dne Yom ha kippur (Den smíření). 
Zmíněného dne velekněz přinášel v Jeruzalémě oběť za smíření, vystupoval na 
skalnatý výběžek v chrámu a jednou v roce pronášel Boží jméno. Podobně je tomu 
i u Caesareje Filipovy, v této skalnaté oblasti. Šimon, který je představen jako 
velekněz (odkaz na dva velekněze, prvního a současného – viz podobnost jmen 
Kaifas a jména, které Šimon dostává – Kéfas), který pronáší, kým Ježíš je, kterému 
je svěřena moc odpouštět hříchy… 

Šest dní po tomto svátku následuje židovský svátek Sukkot, tedy svátek stánků. 
Evangelista Matouš zasazuje událost proměnění do tohoto jednoho ze tří poutních 
svátků. Pak se stává srozumitelnějším i Petrova touha postavit tři stany – o tomto 
svátku totiž židé bydlí pod plátěnými přístřešky. Svátek stánků pak připomíná 
putování Izraele pouští. Událost Ježíšova promění tak i svým časovým určením 
dostává rozměr pouti – viz výzva, která u Matouše Ježíšovu proměnění předchází, 
výzva k následování.

Určení místa
Další zajímavostí je určení místa proměnění. V první řadě se hovoří o hoře. Ježíš 

bere tři své učedníky a vystupuje s nimi na horu, kde je před jejich zraky proměněn. 
Hora je tradičně vnímána jako posvátné místo, místo, které je blíž k Bohu. Od 
člověka se vyžaduje, aby vynaložil úsilí, vystoupal nahoru, a tak se přiblížil Bohu, 
který sestupuje. 
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Tradičně hovoříme o tom, že danou horou je 
hora Tábor. Tedy kopeček v prostředí Galileje 
(v mnoha ohledech bych se nebál připodobnit 
ji naší hoře Řím – velikostí, zasazením do 
krajiny…). Žádný evangelista nám ale tuto 
polohu neudává. Hora ve vyprávění evangelistů 
zůstává neoznačená, nemá jméno.

Nejvíce nám zmíněnou horu představuje 
evangelista Lukáš. Ten, když o ní hovoří, tak 
užívá určitý člen. Tedy je to hora, která je čtenáři 
již známá, již se o ní mluvilo. A tak bude dobré 
přečíst prvních osm kapitol Lukášova evangelia. 
Pak zjistíme, že se o hoře hovořilo v 6. kapitole. 
Ve 12. verši se dočítáme, že Ježíš vyšel na 
horu k modlitbě. Po této noční modlitbě pak 
k sobě volá své učedníky a vyvoluje si z nich 
Dvanáct. Pokud nyní hovoří o té hoře, nadále 
neznáme její název, nejsme schopni ji přímo 
lokalizovat, ale můžeme říci, že se jedná  
o horu, na které se Ježíš modlí (hora modlitby), 
respektive, kde vybírá svých Dvanáct (hora povolání). Jinými slovy můžeme říci, 
že evangelista nás zve, abychom pochopili, že k proměnění, k oslavení, dochází  
v kontextu modlitby (ostatně, to sám v 9. kapitole i přímo zdůrazňuje), a v kontextu 
povolání. A to je informace i pro nás. Nejen Ježíš je v tomto prostředí proměněn, 
ale takto může dojít ke svému oslavení i každý jeho učedník.  

Jistě bychom mohli zmiňovat ještě mnoho dalších věcí ze zmíněných úryvků, ale 
pro délku článku to nechme dnes již stranou. To, co jsem vybral pro tento článek 
jsou věci, které ukazují, že zmíněná událost je nejen zaznamenáním historické 
události, ale že je aktuální i pro nás, že nám představuje také tajemství našeho 
života.

Proč o tom nevypráví evangelista Jan?
A na závěr se ještě pokusme zamyslet nad tím, proč nám o této události nevypráví 

evangelista Jan. Odpověď nalezneme v jeho pašijovém příběhu. Zatímco synoptičtí 
evangelisté vypráví o Ježíšově smrti především z pohledu jeho utrpení, Jan 
představuje tento okamžik jako čas, kdy je oslaven Syn člověka. Zatímco synoptici 
tedy potřebují nějakou událost, ve které ukáží na to, že Ježíšovo utrpení není 
jeho pohaněním, není vládou temnoty, evangelista Jan to nepotřebuje, protože 
to vyjadřuje v okamžiku Ježíšova pašijového příběhu. Od událostí v Getsemanské 
zahradě (otázka, koho hledáte) ukazuje, že velikonoční tajemství, i v Ježíšově smrti 
na kříži, je časem vlády světla, vlády Kristovy slávy.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

Proměnění Páně,  
miniatura, Francie, 13. století
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Svatý Šarbel Makhluf
Na 24. 7. připadá památka sv. Šarbela Machlufa, mystika a kněze z Libanonu. 

(Nabízí možnost konat modlitební novénu k tomuto světci - viz novény).
Bůh vybírá jisté lidi, aby mimořádným způsobem připomenul světu Boží existenci, 

Boží všemocnou lásku a nekonečné milosrdenství. Svatý Charbel Makhlouf (Šarbel 
Machlúf) je jeden z nejznámějších svatých na Středním východě. Burcuje víru  
a všeobecnou úctu mimořádnými zázraky a znameními způsobenými silou své 
přímluvy.

Narodil se 8. dubna 1828 jako páté dítě 
nemajetných rodičů Antuna a Brigidy 
Makhloufových, kteří žili v malém městečku na 
kopci Bekaa Kafra 140 km severně od Bejrútu. 
Při křtu dostal jméno Josef. Jeho rodiče byli 
katolíci maronitského ritu. Jejich děti vyrůstaly  
v radostné atmosféře lásky, která pramenila z živé 
denní modlitby a tvrdé práce na poli. V té době 
byl Libanon pod vládou Osmanské říše. Když byly 
Josefovi tři roky, zemřel mu otec. Josefova matka 
se rozhodla, že se znovu provdá, aby dětem 
umožnila péči a vzdělání. Vzala si za manžela 
poctivého a zbožného jáhna jménem Ibrahim.

Ve čtrnácti letech Josef pocítil první náznaky 
volání k mnišskému povolání. Avšak teprve v roce 
1851 se rozhodl vstoupit do kláštera v Maifuku, ve 

kterém potom prožil první rok svého noviciátu. Ve druhém roce novic Josef přešel 
do kláštera v Annayi, kde 1. listopadu 1853 složil první sliby a přijal jméno Charbel 
po starokřesťanském mučedníkovi, který byl v roce 107 našeho letopočtu zabit  
v Antiochii. Dokončil svá teologická studia a 23. června 1859 byl vysvěcen na 
kněze.

Jako mladý kněz se v roce 1860 stal svědkem hrozného masakru, kdy muslimové 
a členové drúzské sekty zabili přes dvacet tisíc křesťanů. Muslimské hordy vraždily 
rodiny křesťanů bez slitování, loupily a vypalovaly kostely, kláštery, statky a domy. 
Stovky uprchlíků, hladových, zraněných a zděšených z toho, co se stalo, a ještě 
mohlo stát, hledalo útočiště v klášteře v Annayi. Otec Charbel uprchlíkům poskytl 
veškerou pomoc – stále se modlil, postil, činil pokání a nabídl Bohu sám sebe jako 
oběť za vykoupení z utrpení a prosil Jej o slitování nad postiženými i útočníky.
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15. února 1875, po mnoha letech v klášteře v Annayi, otec Charbel obdržel 
povolení k odchodu do poustevny svatých Petra a Pavla, kde se spojil s Kristem 
modlitbami, manuální prací, přísným sebeovládáním a postem. Malá a odlehlá 
poustevna, ve které žili pouze tři mniši, se nacházela v nadmořské výšce 1350 
metrů. Charbelova cela měla pouze šest metrů čtverečních. Pod hábitem stále 
nosil žíněnou košili a spal jen několik hodin denně. Jedl velice málo, pouze jednou 
za den. Maso nejedl vůbec. Eucharistie byla ústředním bodem jeho života. Dříve 
než přistoupil ke slavení mše svaté v kapli poustevny, vždy se na ni nejprve dlouho 
připravoval. Pak zůstával ještě další dvě hodiny v díkůvzdání. Denně adoroval před 
Nejsvětější svátostí. Také každý den četl a rozjímal Písmo svaté. Pracoval a bez 
ustání se modlil. Tímto způsobem se odevzdával Bohu, aby Bůh mohl očistit jeho 
srdce a osvobodit ho od zlých sklonů a egoismu.

Spolubratři považovali Charbela za svatého již během jeho života, protože věděli, 
jak hrdinně následuje Krista. Otec Charbel byl tak úzce spojen s Kristem, že mohl 
vyzařovat radost a čistou lásku ke každému, koho potkal, a proto Ježíš mohl skrze 
něj učinit mnoho zázraků a znamení.

Jeden z četných zázraků, připisovaný tomuto libanonskému mnichu, se udál  
v roce 1885 a týkal se chudých vesničanů, kteří bydleli v blízkosti kláštera Annaya. 
Obrovské mračno kobylek přiletělo na pole a začalo ničit úrodu. Pro lidi to byla 
velká pohroma, která hrozila velkým hladem. Představený kláštera požádal otce 
Charbela, ať se okamžitě vydá na pole, aby se tam modlil, žehnal je a kropil 
svěcenou vodou. Kobylky zmizely z každého pole, které mnich požehnal, a úroda 
byla nakonec zachráněna.

V roce 1873 otec představený poslal otce Charbela do paláce prince Rašída 
Bejk Al-Choury, aby se modlil za princova syna Nagiba, který onemocněl tyfem. 
Lékaři chlapci dávali už jen velmi malou naději. Otec Charbel pozvedl svatý kříž 
nad hochem a požehnal ho svěcenou vodou. O chvilku později se Nagib uzdravil,  
k veliké radosti všech přítomných. Když později princův syn dokončil lékařská studia, 
se pak stal jedním z nejznámějších lékařů v Libanonu.

 V malém městě Ehme žil duševně postižený člověk, který byl velkým nebezpečím 
pro sebe i pro jiné. Několik mužů ho s velkými obtížemi přivedlo do kláštera Annaya, 
ale nedokázali ho už dovést do kostela, protože disponoval nadlidskou silou. 
Objevil se otec Charbel a požádal ho, aby šel s ním a poklekl před svatostánkem. 
Muž se sklonil a učinil tak, jak mu mnich řekl. Po modlitbě, v souladu s východním 
obyčejem, četl otec Charbel postiženému z evangelia. Pak se stal zázrak. Muž byl 
uzdraven. Později se oženil, měl početnou rodinu a přestěhoval se do Spojených 
států. I tam se stalo mnoho zázraků ve spojení s otcem Charbelem, ale většinou až 
po jeho smrti.
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Otec Charbel zemřel na Štědrý večer roku 1898 během adorace před Nejsvětější 
Svátostí. Jeho spolubratři ho našli na podlaze kaple. Když umývali tělo, objevilo se 
velké světlo ze svatostánku. Mniši to považovali za viditelné znamení nebe. Venku 
silně sněžilo a vál ostrý vítr. Všechny cesty k poustevně byly zaváté sněhem a nikdo 
z kláštera nemohl nejbližší vesničany informovat o jeho smrti. Ale stala se zvláštní 
věc. Přesně ten den lidé v okolí vnitřně poznali, že otec Charbel byl povolán do nebe. 
Mladí muži se vydali s lopatami odklízet sníh, aby se dostali do poustevny a donesli 
tělo do kláštera Annaya. Představený kláštera napsal: „Ztratili jsme jasnou hvězdu, 
která ochraňovala náš řád, Církev a všechny Libanonce svou svatostí. Modleme 
se, aby Bůh učinil Charbela naším patronem, který nad námi bude dohlížet a bdít  
a bude průvodcem temnotami pozemského života.“

Na svátek Narození Páně byl otec Charbel uložen k odpočinku do společné 
hrobky v klášteře. Následující noci se nad celým údolím rozlila záhadná jasná záře 
a trvala po čtyřicet pět nocí. Událost vyvolala velký rozruch v celém kraji. Tisíce 
křesťanů i muslimů přicházelo k hrobu, aby viděly tento mimořádný jev. S cílem 
získat z ostatků otce Charbela alespoň kousek oblečení nebo pramenů vlasů jako 
relikvie, začali kopat v místě hrobu. Kvůli bezpečnosti se maronitský patriarcha 
rozhodl přenést Charbelovo tělo do kláštera.

Hrob byl otevřen za přítomnosti lékaře a dalších oficiálních svědků. Exhumované 
mnichovo tělo bylo neporušené i přes to, že bylo přikryto mokrou zemí. Odborníci 
ho podrobili lékařským testům, které potvrdily, že tkáně nejeví žádné známky 
rozkladu, a že tělo navíc vydává úžasnou vůni a uvolňuje tekutinu neznámého 
původu. Dodnes tato tekutina bez ustání vychází ze světcova těla jako znamení 
Kristovy uzdravující síly. Tělo otce Charbela bylo umyto, oblečeno do nových 
šatů a uloženo v otevřené rakvi v jedné místnosti kláštera, která není přístupná 
veřejnosti. Kvůli neustálému prosakování tekutiny z těla museli mniši vyměňovat 
roucha zesnulému poustevníkovi každé dva týdny.

24. června 1927 bylo Charbelovo tělo uloženo do kovové rakve a přeneseno do 
mramorové hrobky v klášterním kostele. V roce 1950 začala prosakovat záhadná 
tekutina z hrobky. Maronitský patriarcha nechal tělo exhumovat. Bylo vystaveno 
v přítomnosti členů lékařské komise, představitelů církve a úředníků města. Jejich 
očím se naskytl mimořádný pohled. Tělo svatého Charbela bylo neporušené jako 
v okamžiku smrti. Tajemná tekutina, kterou stále ronilo tělo světce, zkorodovala 
kovovou rakev, a našla si dokonce cestu mramorem hrobky. Tělo bylo opět 
umyto a oblečeno a vystaveno veřejnosti po několik dní, uloženo do nové rakve  
a pochováno do hrobky zevnitř vybetonované. Toho roku byl zaznamenán rekordní 
počet zázračných uzdravení a obrácení v Annayi. Klášter se stal poutním místem 
nejen pro křesťany, ale i pro muslimy, i pro lidi jiných vyznání.
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Další exhumace se konala 7. srpna 1952, tentokrát za přítomnosti patriarchy 
syrsko-katolické církve, biskupů, pěti profesorů medicíny, ministra zdravotnictví  
a dalších pozorovatelů. Ostatky poustevníka byly neporušené a zatopené neustále 
prosakující tekutinou. Svatý Charbel byl opět vystaven veřejnosti od 7. do 25. srpna 
toho roku. Bylo učiněno mnoho pokusů zastavit prosakování tekutiny, mimo jiné 
vyjmutím žaludku a střev, ale bez výsledku. 

Renomovaný libanonský profesor medicíny Georgio Sciukrallah 34krát pečlivě 
zkoumal tělo v průběhu sedmnácti let. Takto shrnul svá mnohaletá pozorování: 
„Kdykoli jsem zkoumal tělo svatého Charbela, vždy jsem ho ke svému údivu shledal 
nedotčené, bez jakékoli známky rozkladu a poddajné a vláčné, jako kdyby ho 
právě v tom okamžiku zastihla smrt. Nejvíce mne však udivilo neustálé vylučování 
tekutiny celým tělem. Tuto skutečnost jsem na svých cestách konzultoval  
s profesory medicíny jak v Bejrútu, tak v různých městech v Evropě, ale nikdo 
nebyl schopen objasnit tento jev. Tento úkaz je skutečně jedinečný v celé historii. 
Kdyby tělo vylučovalo pouze tři gramy tekutiny denně (ve skutečnosti je to však 
mnohem více), pak během 66 let by celková váha tekutiny činila 72 kg, což je  
o dost více než váha samotného těla. Z vědeckého hlediska nenabízí tato skutečnost 
žádné vysvětlení, protože lidské tělo obsahuje přibližně pět litrů krve a jiných 
tělních tekutin. Na základě svého dosavadního zkoumání potvrzuji, že tělo je ve 
stavu perfektní zachovalosti, neustále produkující záhadnou tekutinu, což připisuji 
zásahu samotného Boha.“

Svatého Charbela za jeho života nikdo nefotografoval, a ani nikdo nenamaloval 
jeho portrét. Přesto existuje světcova fotografie… K mimořádné události došlo  
8. května 1950. Několik maronitských misionářů a jejich žáků se fotografovalo před 
hrobkou svatého Charbela. Po vyvolání fotografie zjistili, že na ní je ještě jedna 
neznámá postava – postava mnicha – stojící mezi nimi. Starší mniši, kteří znali otce 
Charbela, ho na této fotografii poznali. Je na ní zachycen tak, jak vypadal v posledních 
letech svého života. Odborníci vyloučili jakýkoliv podvod. Tato fotografie sloužila 
jako předloha pro zhotovení většiny obrazů svatého poustevníka, včetně těch, 
které byly vystaveny na Náměstí svatého Petra v Římě během jeho blahořečení  
a svatořečení.

Otec Charbel Makhlouf byl papežem Pavlem VI. prohlášen za blahoslaveného 
dne 5. prosince 1965. Svatořečen byl týmž papežem 9. října 1977. Zástupy poutníků 
nepřestávají navštěvovat poustevníkův hrob, který se nachází v maronitském 
klášteře v Annayi, kde mnozí byli zázračně uzdraveni na těle i na duchu. Příkladem 
svého života a neustálou přímluvou u Boha nás svatý Charbel vyzývá, abychom 
usilovali o věčné štěstí v nebi – denně, odvážně a nekompromisně. 

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
Zdroj: fatym.cz
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PUTOVÁNÍ

ŽIVÝ RŮŽENEC

Farní pouť do Sázavy
Na středu 6. července 2022 (státní svátek) připravujeme pěší farní pouť do 

sázavského kláštera ke svatému Prokopovi.  Vyrazili bychom v časných ranních 
hodinách z Kostelce nad Černými lesy přes Konojedy a Vlkančice do Sázavy. Trasa 
o délce 17 km povede z větší části přírodou po značených turistických cestách.  
Ke klášteru bychom dorazili před polednem a po krátkém odpočinku bude  
P. Martin sloužit poutní mši svatou.

Pro méně zdatné poutníky je připravena kratší cesta (7 km) ze Stříbrné Skalice 
podél řeky Sázavy.  U kláštera se obě skupiny sejdou a bude následovat společný 
program. 

Pouť je možno i absolvovat na kolech nebo autem.
Pěší poutníci mohou pro zpáteční cestu vyžít dobré 

autobusové spojení.
Bližní informace budou oznámeny v ohláškách 

případně je možné se dotázat u pana Rytiny.

Jako předešlé roky, tak i letos chceme pokračovat s modlitbou Živého růžence za 
naši farnost. Jedná se o každodenní modlitbu jednoho desátku růžence na konkrétní 
úmysly. Děkuji všem, kteří jsou do této služby již zapojeni a ráda bych pozvala i další 
k rozšíření našich řad. Věřím, že těch pár minut, které modlitbě věnujeme, může mít 
veliký význam jak pro nás osobně, tak pro celé společenství. Během června budu 
chystat rozpis na další rok, proto mne prosím neváhejte během prvních čtrnácti 
dnů kontaktovat pro více informací. 

Děkuji. 
PETRA NAJBERTOVÁ

(tel: 736404538, e-mail:petra.najbertova@seznam.cz)
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 (NEJEN) PRO DĚTI

MAGNIFICAT
Velebí má duše Hospodina

a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, 
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Od této chvíle mě budou blahoslavit 
všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. 
Jeho jméno je svaté.

A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení 
k těm, kdo se ho bojí.

Mocně zasáhl svým ramenem, 
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.

Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi 
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, 
pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim předkům, 
Abrahámovi a jeho potomkům 

navěky.

Milí příznivci veškerého luštění,
úkol tohoto měsíce se vztahuje jak k předchozímu, tak i k současnému měsíci. 
Ke květnu tím, že to byl měsíc mariánské úcty a modlitbu Magnificat evangelista 
Lukáš vložil do úst Panně Marii. K červnu pak tím, že zhudebněnou barokní verzi 
této modlitby (z pera J. D. Zelenky) si můžete poslechnout 18. června v kostele 
sv. Gotharda. Od 18:00 se zde koná koncert v rámci Podlipanských hudebních 
slavností. Vystoupí zde Musica Florea a součástí tohoto koncertu bude i výše 
zmíněné Zelenkovo dílo v podání pěveckého smíšeného sboru VOX BOHEMICA. 
(viz plakátek na zadní straně časopisu)
A vaším úkolem je najít hudební nástroj, který je ukryt v modlitbě Magnificat,  
a se kterým se možná na koncertě potkáte. Přeji vám zábavné hledání.

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Ženy v církvi
Milý čtenáři, měsíc květen, který je zasvěcen Panně Marii, je již za námi. S trochou 

vzpomínky na ni  bych tě v tomto měsíci, v rámci této pravidelné rubriky, ráda 
seznámila se dvěma knihami, jejichž společným jmenovatelem je žena. 

První z nich je žhavá novinka a „potkala“ jsem 
ji na vzdělávacím kurzu v nakladatelství Portál. 
Zde je zvykem, že je účastníkům nabízena 
odborná tematicky zaměřená literatura. 
Pokaždé se zde porozhlížím, co by mohlo 
rozšířit obzory mého povolání. Tentokrát na 
mě o přestávce zasvítila kniha, která měla  
s tématem kurzu spojitost jen velmi vzdálenou.  
S mou osobní životní situací však název této knihy 
hluboce rezonoval: Žena ať v církvi promluví. 
Byla jsem žena, která byla součástí církve již 
celých pět dní a bylo o čem mluvit! Přiznám se, 
že pokud bych se při rozhodování, zda si touto 
knihou obohatit knihovnu, řídila pouze anotací, 
asi bych teď neměla o čem psát. Spolu s úvodní 
kapitolou totiž vyvolává dojem naléhavého 
volání po určitých změnách v římskokatolické 

církvi, po jakési genderové vyváženosti ve službě Bohu. To je téma, do kterého bych 
se nyní nechtěla zamotávat. Já ale po ponoření do knihy zjistila, že jde především 
o sondu Zdeňka Jančaříka, salesiánského kněze a spisovatele, do života několika 
významných žen procházejících dějinami církve. Včetně těch z Písma. Autor se 
věnuje nejen jejich životnímu příběhu, ale hledá jejich paralely v současném světě. 
Každou kapitolu pak zakončuje svou osobní modlitbou vztahující se k předchozímu 
textu. A tak se mnou Zdeněk Jančařík prostřednictvím své knihy sdílel svůj pohled 
na mou křestní i biřmovací patronku a zároveň mi přiblížil další svaté i nesvaté 
ženy od starověku přes středověk až po současnost. Občas se v textu dotýká  
i palčivých témat z církevního prostředí jako je sexuální nebo psychické zneužívání. 
Zároveň věnuje nemálo pozornosti ženám, které v dějinách církve prožívaly svůj 
život intenzivním hledáním Krista a uchopením svého vztahu k Němu. Častokrát 
zůstávaly tyto ženy ve své době svým okolím nepochopené. Oproti tomu, co tvrdí 
anotace, nezačíná kniha ženami, které „chodily“ s Ježíšem, ale ženami, které se 
vyznačovaly velkou trpělivostí. První kapitola hned po té úvodní nese jméno: Staré 
těhotné ženy. Autor v ní zmiňuje ženy, které otěhotněly (tedy přinesly plody) až ve 
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vysokém věku. Jejichž život se vyznačoval především trpělivým čekáním a věrnou 
službou. A nachází hned paralelu u věrných církevních služebnic dnešních farností: 
„Ženy ve vyšším věku jsou těhotné trochu jinak než ženy mladé. Jejich zkušenost, 
bezpodmínečná věrnost ve víře, v manželství, v mateřství a v životních postojích 
vytvářejí pevnou půdu pro jakékoli společenství, které nechce stát na písku. Staré 
ženy nediskutují o tom, je-li potřeba pomáhat v kuchyni, při úklidu kostela, po 
oslavě křtu katechumenů, po celonoční adoraci. Jsou tady a také pozdě v noci nebo 
brzy ráno přijdou do služby. Pomohou a nic za to nechtějí. Zůstávají a časem jako by 
jich přibývalo. Posledními účastníky bohoslužeb, až už se jednou úplně vyprázdní 
kostely, bude několik starých věrných žen. Ostatně někde to tak už dávno je.“

Druhá kniha vyšla již v září 2021 a na mě vykoukla 
při letošním pobytu na farních horách z knihovničky 
za pingpongovým stolem. Jmenuje se Babičky jsou 
nejmoudřejší. Její autor Eduard Martin (vlastním 
jménem Martin Petiška) je synem známého autora 
knížek pro děti Eduarda Petišky. Zatímco Zdeněk 
Jančařík věnoval celých 199 stran ženám v církvi, 
Eduard Martin si přímo identitu jedné ženy vypůjčil. 
Kniha v Ich formě předkládá čtenářovi zážitky  
a zkušenosti jedné „staré ženy“ se svou čtyřletou 
vnučkou a jejím specifickým pohledem na Boha, na 
Ježíše, na věčný život atd. Otázky se v dětské hlavě rodí 
jedna za druhou a babička, za kterou se Eduard Martin 
ukryl, se snaží citlivě a opatrně všechny zdolávat. 

Tak mě napadá, jaká síla je v ženách ukrytá, když i uznávaný spisovatel ucítil 
potřebu vysvětlit malému dítěti Boha skrze jednu z nich. Pohybuji se v této farnosti 
již dva roky a vnímám ženy v ní velmi intenzivně. Jsou jako kousky barevných skel. 
Každý kousek je trochu jiný, skrze každý z nich se boží světlo láme trochu jinak. 
Dohromady tvoří krásnou mozaiku. Krásný, ale ještě nedokončený obraz svatosti. 
Již měsíc jsem součástí této mozaiky. Bohu díky.

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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