
Drazí bratři a sestry, 
skončily nám prázdniny a vstupujeme do nového školního a i pastoračního roku. Bývá 

to především nový občanský rok, kdy si lidé volí různá předsevzetí, co by chtěli změnit. 
Pro nás věřící je to ale spíše tento čas, kdybychom se měli zamýšlet nad tím, co chceme 
změnit, do čeho se chceme pustit. V tomto čísle najdete mimo jiné nástřel pravidelných 
aktivit. Moc vás prosím, abyste si ho pozorně přečetli a každý se skutečně odpovědně 
zamyslel nad tím, jak se může do pastorační činnosti farnosti zapojit. Jak jako příjemce, 
tak také jako ten, kdo něco vytváří. Každý jsme pozván k zapojení, dary každého z vás 
jsou třeba.

V časopise můžete také nalézt pár článků, které se ohlíží za tím, co jsme o prázdninách 
prožili. Všem pisatelům mockrát děkuji! Jednou z akcí bylo Celostátní setkání mládeže  
v Hradci Králové. Mottem bylo: „vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl“. Jsem 
rád, že někteří mladí se skrze svůj článek stali svědky toho, co viděli. A rovněž očekávám, 
že toto svědectví budeme moci zakoušet i během roku.

V polovině září oslavíme významnou událost v naší farnosti – slavnost posvěcení 
našeho farního kostela. Nejedná se jen o společnou mši svatou, kterou budeme moci 
letos slavit v neděli 18. září s naším novým arcibiskupem Janem Graubnerem (9.30), 
respektive s kněžími našeho vikariátu (v den posvěcení, v úterý 20. září v 9.30). Jedná 
se také o doprovodný program. Ať už prohlídky kostela, jeho zpřístupnění, nebo pak 
také slavnostní večerní program, na kterém vystoupí jako loni smyčcové kvarteto 
českých filharmoniků. Sice je to už jen 14 dní, ale přesto je možné se stále zapojit do 
přípravy a organizace tohoto posvícení. Upřímně říkám, že je mi líto, že různí lidé vně 
kostela investují do tohoto víkendu mnohonásobně více energie, než my farníci, kteří 
bychom měli stát v čele. Rád bych, aby každý pochopil, že je to příležitost, kdy můžeme 
zprostředkovávat tematiku toho, že je zde nějaký posvátný prostor, který může být 
prospěšný každému. Proto se na vás znovu obracím a prosím, kdo byste chtěl a mohl, 
abyste se mi přihlásili, že chcete pomoc s organizací. Bohužel, většinu věcí jsem již 
musel připravit sám, ale přesto, spolupracovníci se hodí a je možné ještě různé věci 
upravit (v návaznosti na to, že se najdou lidé, se kterými mohu počítat). 

Ještě před posvícením se bude konat již tradiční akce u zříceniny kaple v Bříství –  
z pátka na sobotu 9. a 10. září, a pak také ve středu 14. září, kdy bude mše svatá v 6 h. 

Do nového školního a pastoračního roku vám vyprošuji Boží požehnání.
R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 9/2022

září
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PASTORAČNÍ ROK

Pastorační aktivity
V úvodu tohoto článku bych vás chtěl poprosit, abyste si následující stránky 

pozorně přečetli. Není třeba v jednom kuse naráz, ale prosím, věnujte jim pozornost 
a sami se zamýšlejte nad tím, jak se můžete do jednotlivých pastoračních aktivit 
zapojit. A to nejen jako příjemci, ale také jako aktéři, jako ti, kdo pomáhají, kdo se 
spolupodílejí na pastorační činnosti naší farnosti. Z toho důvodu v každém oddílu 
červenou barvou píši, pro koho akce je a kdo se do ní naopak může aktivně zapojit 
a pomoci s jejím pořádáním. 

Nedělní bohoslužby – zapojení dětí
Jak jsem již předeslal v neděli 21. srpna i v některém z předchozích farních týdeníků, 

rád bych zapojil děti více do nedělní liturgie. Především mi jde o bohoslužbu slova. 
Od neděle 11. září se děti budou moci zapojit následujícím způsobem: 

Zapojení do průvodu s evangeliářem.•  Po skončení druhého čtení budou 
děti moci přijít k oltáři (asi pouze ty, které jsou schopné jít už samy bez 
rodičů – se sourozencem přijít mohou). Následně se zapojí do průvodu  
s evangeliářem. Na evangelium zůstanou stát pod kazatelnou. 
Homilie/katecheze.•  Po evangeliu jim řeknu cca dvě věty, a následně se pod 
vedením některé z katechetek odeberou do zpovědní místnosti, kde pro ně 
bude připravena adekvátní katecheze. 
Obětní průvod.•  Po homilii se děti zapojí do obětního průvodu s obrázkem, 
který budou mít připravený. Obrázek se následně vloží do evangeliáře, 
který bude mít každé dítě vlastní. 

Je to pro děti, které ještě nechodí k svatému přijímání, max. chodí do 5. třídy ZŠ. 
Program připravují katechetky, takže spolupracovníky nehledáme. Rádi bychom ale, 
aby se zapojily celé rodiny, aby využily této příležitosti a doma se již na bohoslužbu 
slova připravily. Více vám řekne Míša Kašparová – ta vám předá také materiály.  

Výuka náboženství

Děti
V týdnu od 4. září začnou pravidelné aktivity. První z nich je výuka náboženství. 

V úterý 6. září od 19 h bude na faře setkání s rodiči. Výuka náboženství začne ve 
středu 7. září. Časy výuky budou tak jako předchozí roky. 

Všechny rodiče bych chtěl povzbudit, aby děti posílali na náboženství již od 
předškolního věku. Uvědomujme si, že výuka náboženství je součástí křesťanské 
iniciace, v tomto případě že se jedná o vzdálenou přípravu na první svaté přijímání, 
či u starších na biřmování. Mám velkou radost, že v loňském roce chodilo hodně dětí 
do skupiny Míši Kašparové a také, že v této farnosti chodí na náboženství rovněž 
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hodně dětí druhého stupně a středoškoláků. Všem vám, kteří tedy přistupujete 
k náboženskému vzdělání svých dětí odpovědně, i vám dětem a studentům, za 
předchozí roky mockrát děkuji!

předškoláci a I. třída – 13.00 – 13.45 (mladší děti po domluvě s Míšou • 
Kašparovou)
II. a III. třída – 14.00 – 14.45• 
IV. a V. třída – 15.00 – 15.45• 
VI. a VII. třída – 15.55 – 16.40• 
VIII. třída a výš – 16.50 – 17.35• 

Náboženství je určeno pro všechny děti, které chodí do školy. Od rodičů, zvláště 
dětí prvního stupně, se očekává, že s dětmi budou látku probírat i doma. Od dětí  
a studentů druhého stupně a střední školy se očekává, že tak budou již činit sami (ale 
rodiče se mohou jistě připojit). 

Dospělí
Vedle výuky s jáhnem Janem Pečeným (setkání nad katechismem – jednou za 

měsíc) je možnost také internetové výuky. Bohužel, o vzdělávání dospělých není 
ve farnosti příliš velký zájem a stále hledám způsob, jak bych toto mohl změnit. 
Přičemž se snažím, aby to bylo časově co nejméně náročné.

Ponechávám tedy možnost studia prostřednictvím internetové výuky náboženství 
(IVN). Na mých stránkách můžete nalézt několik hotových celoročních cyklů. Můžete 
si vybrat, který byste chtěli sledovat, a pak mi dát do úterý 6. září vědět. Pokud by 
více lidí sledovalo stejný cyklus, tak bychom domluvili pravidelné setkávání. Pokud 
si vyberete sami daný cyklus, mohli bychom se domluvit, kdybychom se setkávali 
osobně. Výuka spočívá v tom, že si člověk nastuduje několik hodin (cca 4) a na 
následném setkání je možné nastudované shrnout, probrat… Výhodou také je, 
že v některých cyklech mohou rodiče sledovat podobnou látku, jako jejich děti –  
a nastudované tedy mohou s dětmi doma probírat.

Pokud někomu nevyhovuje tento způsobem, můžeme domluvit i osobní výuku. 
Například by byla možnost, že bych učil rodiče ve středu od 13 do 13.45.

 Každý věřící křesťan by měl dbát i o své vzdělávání ve víře. Proto bych chtěl pozvat 
každého, aby našel způsob, jak se pravidelně a uceleně ve víře vzdělávat.

Společenství
Děti
Na konci školního roku jsem psal o možnosti změnit den konání PDO. Nedostalo 

se mi ale příliš odpovědí na položené otázky. Z toho důvodu jsme se rozhodli 
vypracovat dotazník, na který prosíme, abyste odpověděli. Z něho s katechety 
pak vyvodíme, jak dál, zda se bude něco měnit. Prozatím tedy nadále počítáme  
s pátkem jako dnem PDO.
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Pro celý školní rok jsme připravili celoroční plán, který bude sledovat život  
P. Josefa Toufara. Jednotlivá PDO budou nést tuto tematiku. Budou se rovněž konat 
cca 4 víkendy, na které budou moci jet celé rodiny (dva budou součástí přípravy na 
první svaté přijímání). Celé to pak bude zakončeno farním táborem, kde celoroční 
tematika vyvrcholí.

Chtěl bych moc požádat rodiče, aby své děti (děti do 5. třídy ZŠ) na PDO pravidelně 
posílali. PDO se koná každý pátek od 16 h a jeho smyslem je, aby se prohluboval 
život z víry dětí, jejich vzájemné společenství a také jejich vztah s Bohem. I z toho 
důvodu prosím, aby součástí PDO byla rovněž účast na mši svaté. Pro ni nadále 
hledám způsoby, jak vytvořit dětskou scholu, která by třeba každý druhý pátek 
hudebně bohoslužbu doprovázela. 

Součástí PDO je také příprava na první svaté přijímání. Rodiče, jejichž děti by 
chtěly přistoupit v květnu/červnu roku 2023 k prvnímu svatému přijímání, se mi, 
prosím, co nejdříve přihlaste. Děkuji.

PDO má na starosti Petra Aschenbrennerová. Hledají se ale další pomocníci pro 
jednotlivé pátky, kteří by si vzali téma na starosti (může se jednat třeba o jeden pátek 
za měsíc/dva). Může se jednat o rukodělnou aktivitu, o sport, apod… Obracím se 
především na rodiče – snad každý vnímá, že se jedná o investici do vašich dětí.

Mládež 
Setkání probíhá každý pátek od 19 h. V loňském roce se konečně podařilo 

setkávání mladých ve farnosti trochu rozjet a rovněž mohu říci, že mě některé 
věci mile překvapily. I zde bychom v letošním roce rádi sledovali téma P. Josefa 
Toufara.

Setkávání mládeže má sloužit jako vzdálená příprava na biřmování, respektive 
pro ty, kteří jsou již biřmováni, jako prostor pro rozlišování povolání.

Strukturu setkání bych tedy viděl následující:
Katecheze•  o modlitbě (já, či některý z katechetů), nebo o světci (některý  
z mladých).
Jednou za čas (čtrnáct dní/měsíc?) rozdělení na biřmované a nebiřmované. • 
Pro ně připravené povídání o rozlišování povolání resp. o tématech 
spojených s biřmováním.
Program pro mladé, respektive program mladých.• 

Byl bych rád, kdyby v tomto čase mladí připravovali třeba mikulášskou 
besídku, či vytvářeli i jiné věci pro farnost.

Hledáme někoho, kdo by si vzal organizaci společenství mládeže na starosti. 
A také hledáme, znovu především rodiče, kteří by pomohli s jednotlivými setkáními 

(jednou za čas si vzít program na starosti).
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Dospělí
Od měsíce září se znovu rozeběhnou přinejmenším tato společenství. 

Společenství žen•  – 1. středa v měsíci, 19.15 na faře, odpovědnou osobou 
je Petra Marhounová.
Společenství maminek s dětmi•  – jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 9.30, 
většinou na faře. Odpovědnou osobou je Jitka Šmídová.
Společenství rodin•  – první neděle v měsíci od 16 h u některé z rodin (vždy 
se dává vědět). Organizují Štěpánovi (Pavel a Klára).
Ekumenické setkávání se Slovem života•  (třetí pátek v měsíci od 19.30 – 
Petr Štěpán).

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

Setkávání manželů
Jako každý rok nabízím i letos možnost založit společenství manželů. Jednalo by 

se o setkávání jednou za měsíc (čas bychom domluvili, jak by vyhovoval většině). 
Na setkání bychom hovořili o tom, jak žít své manželství jako křesťané – téma 
společné modlitby, život ze svátosti manželství, jak vychovávat děti, děti na mši 
svaté… A také bychom se společně modlili.

Tato nabídka není pouze pro manželství, kde jsou oba dva praktikující. Ano, je 
lepší, když přijdou oba dva – ostatně pro nepraktikujícího partnera je to možnost 
zamýšlet se nad křesťanským manželstvím, které uzavřel. Ale i v případě, že přijde 
pouze jeden z partnerů, tak je vítaný. Pokud bychom viděli, že takových je více, 
mohli bychom uvažovat o samostatném setkávání.

Pokud by byl zájem, prosím, ozvěte se mi. Chci jen zdůraznit, že mám na mysli jiné 
společenství, než výše zmíněné společenství rodin – tam děkuji rodině Štěpánově, 
že toto společenství organizuje!

Je to pro všechny manželské páry farnosti, případně i pro jednotlivce. Na věku 
nezáleží.

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

to, že nás utváří naše společenství s Bohem. Duchovní život farnosti je podstatným 
prvkem života farního společenství. Proto znovu zvu všechny farníky, aby se 
modlili nejen sami ve svých domácnostech, ve svých rodinách, ale také v různých 
společenstvích – ať žen, maminek, rodin…, tak také ve společenstvích v jednotlivých 
filiálních kostelích.
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V loňském roce se některé děti ujaly ranní modlitby v 7.25. Mockrát jim za • 
to děkuji! S touto modlitbou počítám i v letošním roce. 
Od 7.30 na ni pak navazuje modlitba ranních chval.• 
V úterý se modlíme od 17.30 růženec.• 
Ve čtvrtek se modlíme při mši svaté (první čtvrtek) či po ní DMC – • 
nešpory.
V pátek po mši svaté je adorace.• 
V sobotu od 20 h jsou ve farní kapli zpívané první nedělní nešpory.• 
V neděli v podvečer (čas je vždy upřesněn) bývá modlitba nešpor a adorace • 
se svátostným požehnáním.
Každou první sobotu (pokud to z nějakého důvodu není zrušeno) se koná • 
prvosobotní pouť v Tismicích, kde svěřujeme farnost a její pastorační 
aktivity do rukou Panny Marie. Jsou zváni různí hosté.
Vedle toho je třetí neděli v měsíci modlitba za mír na Ukrajině a za jednotu • 
farnosti (od 16 h).
A každou druhou neděli se farníci schází ke společné četbě Písma svatého • 
(19 h).
Ve farnosti se také lidé modlí každý den živý růženec.• 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

VEČERY S ŽIVÝM RŮŽENCEM

Milí farníci, ráda bych vás touto cestou pozvala každého 13. v měsíci večer od 20 
hodin do kaple sv. Zdislavy.

Ať už jste do Živého růžence farnosti zapojeni, nebo ne, budu ráda, pokud se 
přidáte k společné večerní modlitbě/adoraci. 

V průběhu večera se pokusíme pomodlit všech 20 tajemství, která budeme 
prokládat tichem. 

Předpokládaný konec je ve 23 h, přicházet i odcházet můžete samozřejmě  
i v průběhu dle svých možností.

Přineste Kristu své radosti, starosti i další úmysly. 

Na setkání se těší Petra Najbertová.
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FARNÍ TÁBOR

Táborová pouť 2022
Letos jsme se v rámci farního tábora vydali na dlouhou cestu. Na začátku každý 

obdržel průkaz poutníka se svatojakubskou mušlí a týmy se rozhodovaly, co by se 
jim během pouti mohlo hodit a co by jim cestou nemělo chybět. A pak, všichni 
řádně vybaveni a zabaleni, jsme v pondělí ráno (1. 8.) vyrazili na cestu. 

V prvním úseku cesty, přes Českou republiku, nás provázel vzácný průvodce,  
sv. Václav, a pak v dalších částech ochránci zemí, jimiž jsme procházeli. Během 
prvního dne jsme také lovili potravu v knížecích lesích, a protože nám počasí přálo, 
brzy jsme se dostali do sousedního Německa. Zde jsme druhý den postavili vory  
a chtěli si ulehčit cestu po Dunaji, což ovšem (proti proudu) nebyla žádná legrace. 
Večer si pak každý tým uvařil na zahřátí čaj z lesních bylin. Člověk by si pomyslel, že 
pěšky není možné za tak krátkou dobu dosáhnout našeho cíle, a je to tak, opravdu 
bychom to tak rychle nezvládli. Proto jsme si v další etapě přes švýcarské hory 
osedlali koníky a vydali se na trasu. Nakonec jsme v sedlech překonali i nejvyšší sedlo, 
ale dál už jsme pokračovali po svých. Aby nikdo nemusel chodit do nejbližší vesnice 
úplně bos, vyrobili jsme několik párů bot. Tak se nám podařilo dojít až na hranice  
s Francií, kde jsme přenocovali, a ráno po mši svaté vyrazili na opravdu dobrodružnou 
část cesty, překvapivě k Sázavě. Slunce opravdu pálilo, a tak odpoledne u vody 
a v ní bylo krásně osvěžující. Řeku jsme nakonec přebrodili, někteří i přeplavili, 
a na druhém břehu počkali na vláček směr Zruč nad Sázavou. Tam pokračovala 
naše „francouzská“ cesta. V zámecké zahradě jsme navštívili „městečko Paříž“  
a k večeru vystoupali k nejbližšímu vrcholu v okolí, kde nás čekal krásný západ slunce. 
Po dobrodružné noci už se před námi otevřela cílová rovinka našeho putování,  
a to do španělského Santiaga de Compostela, tedy v našem podání do nedalekých 
Soutic. Společné slavení mše sv. v místním kostele sv. Jakuba Většího bylo dobrou 
tečkou za naším putováním. Snad každý si z táborové pouti odvážel nejen pamětní 
list ale i spoustu zážitků v partě, která má společný cíl.
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Další fotografie z tábora najdete na https://farnostceskybrod.rajce.idnes.cz/
VEDENÍ TÁBORA

Poděkování

Všem dětem a účastníkům 
farního tábora mockrát děkuji 
za poslanou pohlednici.

Je to od vás moc milé a váš 
pozdrav mě opravdu velmi 
potěšil.

INGA KOWALCZYKOVÁ
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DOVOLENÁ PLNÁ KOSTELŮ A ZÁŽITKŮ
Milí farnici, milé farnice,
určitě každý z nás měl během letních prázdnin dovolenou. Já a Filip jsme trávili 

dovolenou různě, ale nejvíce nás zaujalo prostředí v Orlických horách. Dovolená, 
která nás obohatila, byla plná návštěv různých kostelů. Proto bych vám ráda předala 
nějaké zajímavosti, zážitky, poznatky, o kterých jsme se dozvěděli.

Kostel sv. Matouše (Deštné)
Kostel sv. Matouše nás zaujal svou vnitřní starou krásou. Dostupnost v kostele 

byla úplně všude, to bylo něco pro Filipa . Ten se dostal až na vrch kostela, kde 
našel ze cihel udělaný oltář, kolem kterého byly svíčky. Z té vysoké výšky také pořídil 
krásnou fotografii s pohledem na Orlické hory. „Dětskou třešničkou na konec“, 
byla vedle kostela dvojitá velikánskááááá (vysoká 3 metry) houpačka s úžasným 
pohledem do krajiny.

Mariánské poutní místo Rokole
Mariánské poutní místo s pramenem a lesní Křížovou cestou se nachází u silnice 

ze Slavoňova na Nový Hrádek. Podle legendy zabloudilo ve zdejších hlubokých lesích 
(rokli) děvčátko. Ve velké tísni se obrátilo o pomoc k Panně Marii. Ta se dívce zjevila 

a vyvedla ji za ruku z lesa ven. V místě zjevení 
vytryskl pramen a vznikla tu studánka, jejíž 
voda, podle druhé legendy, uzdravila slepého 
synka lesníka. Zbožní ctitelé Matky Boží zavěsili 
nejprve na strom u studánky mariánský 
obrázek a později zde vystavěli dřevěnou kapli, 
která byla v roce 1859 nahrazena kaplí zděnou. 
Mariánské místo se nám moc líbilo, křížová 
cesta byla moc krásna a voda ze studánky 
nechyběla ani v našem autě.
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Patronka Orlických hor svatá Anna
Patronku sv. Annu jsme navštívili při putování po okolí s rodinou Popílkových. 

Jaro Popílek měl nejlepší orientační schopnosti v turistice. A vlastně díky němu 
jsme mohli mít tu příležitost patronku vidět, pomodlit se a odpočinout si. Celkový 
okruh byl 17 km. Byla to moc příjemná turistika plná krásných zážitků a přírody. Co 
k tomu dodat? Když je super parta, je i super výlet! 

Kostel Nejsvětější Trojice (Nové Město nad Metují)
Tento kostel jsme s Filipem navštívili při pobytu na chalupě otce Martina Sklenáře, 

kde bylo skvěle!!! Kostel by nádherný svou velikostí a byl ve stylu pozdní gotiky. 
Když jsem vstoupila do kostela, mé nohy mě vedly do první lavice. To je taková má 
slabost, když jsem v novém kostele, vždy si sednu dopředu, aby mi nic neuniklo  
a byla jsem co nejblíž u oltáře . Mše byla překrásná, dokonce jsem měla i tu čest 
číst čtení, takže pohlazení na duši bylo dvojnásobné. Filip mohl ministrovat a já se 
v klidu soustředit na mši. Bylo to moc přínosné a příjemné.

Kostel svatého Jana Nepomuckého
Je to římskokatolický filiální kostel vystavěný v barokním slohu. Hlavní oltář  

v tomto kostele je zasvěcen sv. Jánovi Nepomuckému. Boční oltář vlevo je zasvěcený 
Panně Marii Čenstochovské (Černá Madona) a vpravo sv. Františku Xaverskému. 
Tento kostel se skoro vůbec nepoužívá. Bohoslužby se konají pouze v květnu 
a o svatojánské pouti Podskaláků a trvá to obvykle 3 dny. My všichni farníci na 
chalupě otce Martina Sklenáře jsme měli tu čest ho navštívit a také společně strávit 
bohoslužbu. Bylo to výjimečné! Chcete vědět, co mě tam kromě krásy kostela 
zaujalo? Je to netradiční, ale byl to klíč od kostela, který byl moc velký (z mého 
pohledu obrovský), takový jsem ještě nikdy neviděla.

Zakončení
Děkuji všem, kteří se na poutí s Kristem podíleli a také nám tu možnost poskytli. 

Určitě se na ta místa taky vypravte, nebudete litovat .

JAROSLAVA SALNICKÁ
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O CELOSTÁTNÍM SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Od 9. 8 do 14. 8. se v Hradci Králové konalo Celostátní setkání mládeže. Koná se 
jednou za pět let pro lidi od 14 do 26 let. Ředitelem tohoto setkání byl Kamil Strak. 
Heslo tohoto roku znělo „Vstaň, udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ 

Hlavní program se točil okolo stage v univerzitním městečku, kde probíhaly ranní 
a večerní modlitby, mše, vtipné scénky, katecheze i koncerty. Dále tam každý den 
v určitých časových blocích probíhaly rozmanité přednášky, workshopy (např. 
vyrábění růžence, psaní ikon atd.), tvořivé dílny, hudební představení, ale i třeba 
adorace nebo vystavení ostatků mladého světce moderní doby Carla Acutise. 
Nechyběl tu ani dobročinný program „Svědectví skutkem“ – uklizení města, řeky 
nebo chození za bezdomovci.

Novinkou oproti minulému setkání byly tzv. diskuzní skupinky. Skupinky byly 
předem rozděleny tak, aby se zde nikdo neznal a každá měla tzv. animátora, který ji 
vedl – mohl to být laik, který prošel animátorským kurzem, kněz, řeholní sestra atd. 
Každý den bylo vybráno téma navazující na předchozí katechezi, tematické otázky 
k ní a prostor k vyjádření se.

Další novinkou byla digitalizace veškerého programu, když jsme už tedy v tom  
21. století. Vše bylo obsaženo v mobilní aplikaci, kde se každý přihlásil zaslanými 
údaji a mohl tak sledovat a přihlašovat se na program. Nechyběla tam ani mapa, 
kde se co nachází, ale i kde bydlí a kde se stravuje.

Celkově tam bylo přes čtyři a půl tisíce lidí a přes pět set dobrovolníků, kteří toto 
setkání přes rok připravovali.

Názory:
Rád bych se s vámi podělil o několik dojmů z Celostátního setkání mládeže.  

V Hradci Králové jsem předtím nikdy nebyl, ale je to krásné město. Nejvíce se mi 
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líbil program na hlavní stagi. Tam každý den probíhaly mše, modlitby, koncerty, 
zábavné scénky a přednášky. Na diskusních skupinkách, kde jsme si povídali o tom, 
jak prožíváme víru, jsem blíž poznal hodně mladých lidí. Ubytování a stravování 
bylo dobře zařízené a všechno blízko u sebe. V neděli jsme se vrátili vlakem zpátky 
domů. Pokud budu moci, určitě pojedu na další setkání znovu. 

JAN PŘIKRYL

Původně jsem se na to setkání trochu obávala jet. Nevěděla jsem, co očekávat. 
Ale nakonec to bylo krásné, zábavné a poučné. Poznala jsem nové lidi a díky 
diskuzním skupinkám, kde bylo cca 20 lidí, jsem mohla vyslechnout poměrně do 
hloubky různé názory na různá témata, které byly skutečně obohacující a umožnilo 
mi to koukat se na věci jinak. 

KRISTÝNA PŘIKRYLOVÁ

Ze začátku se mi moc nechtělo jet, protože jsem nevěděl, co mě čeká. Nakonec se 
mi vše moc líbilo, ale nejvíce asi zábavné scénky a večerní modlitby. Seznámil jsem 
se s novými lidmi a vystoupil jsem z mé komfortní zóny při diskusních skupinkách. 
Tím chci říci, že jsem musel překonat určitý ostych při prezentaci svých myšlenek  
a názorů. Příště pojedu určitě zase.

ONDŘEJ PŘIKRYL

Celostátní setkání mládeže je pětidenní akce jednou za cca 5 let, pro lidi od 14 
do 26 let, kterou bych já osobně popsala jako takový křesťanský festival. Každý 
den jsme měli několik možností, co dělat. Mohli jsme chodit na různé přednášky, 
mini koncerty, nebo například na sportovní či kreativní workshopy. Celý den byl 
provázený modlitbou a ranní katechezí s tématem, nad kterým jsme se mohli 
později zamýšlet ve skupinkách, a více tak dané téma rozebrat.

Přišlo mi fajn na chvíli vypnout a užít si společný čas s kamarády. Rozhodně všem 
doporučuji, aby se na takovou akci přijeli podívat.

ANNA MARIE PŘIBYLOVÁ
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Svatá Helena
Svátek této světice si připomínáme 18. srpna, 

v den jejího úmrtí. 
Flavia Iulia Helena Augusta, též známá 

jako svatá Helena, Helena Augusta či Helena 
Konstantinopolská. Narodila se roku 255  
v Drepanonu a zemřela 18. srpna 330, podle 
některých zdrojů v Nikomédii, podle jiných 
v Trevíru. Ač nevznešeného původu, stala 
se družkou vysokého římského důstojníka 
Konstancia Chlora, kterého upoutala svou krásou. 
Kolem roku 280 se jim v Naissus (Niš v Srbsku) 
narodil syn Konstantin (zvaný později Veliký), 
kterého s láskou dobře vychovávala. Kolem roku 
293 její muž Konstancius dal přednost kariéře  
a vyměnil ji za Theodoru, dceru císaře Maximiana 
Herculea, se kterou se oženil. O Helenině původu 
není mnoho známo, první životopisné údaje  

o její dobročinnosti zapsal její současník Eusebios z Kaisareie. Město Drepanon 
bylo na její počest přejmenováno na Helenopolis.

Když Konstancius Chlorus zemřel, vojsko prohlásilo jeho nástupcem syna 
Konstantina, kterého měl s Helenou. Ten po vyřízení záležitostí v Anglii přistál v Galii 
a r. 311 vytáhl na Řím. Tam se totiž usadil syn Maximiana Herculea Maxencius.

K Římu táhnul Konstantin s 90.000 mužů pěchoty a 8.000 jezdci, zatím co jeho 
protivník měl pěchotu 170.000 bojovníků a 18.000 jezdců. V úzkosti prosil jediného 
pravého Boha o pomoc a pak spatřil na obloze světlý zářivý kříž a kolem něj nápis 
v řečtině „V tomto znamení zvítězíš.“ Ve snu pak byl prý Kristem vyzván, aby toho 
znamení užíval a s ním u Milnijského mostu zvítězil.

 Po vítězství nad Maxencianem (r. 312) se stal Konstantin i jediným vládcem 
západní říše. Zachoval lásku k matce a povolal ji na císařský dvůr, kde také brzy 
přijala křesťanskou víru. Jmenoval ji na císařovnu s titulem Augusta. Dovolil jí užívat 
pokladnice a nechal razit mince s jejím obrazem.

Kolem r. 325 vykonala Helena významnou pouť do Svaté země, údajně na pokyn 
ve snu. Na Kalvárii se prý setkala s pohanstvím v podobě uctívání Venuše. Její modlu 
dala zničit a nechala očistit Golgotu od nánosu zeminy a smetí. Nalezla přitom,  
s přispěním jeruzalémského biskupa Makaria, Kristův kříž, trojici hřebů i Spasitelův 
hrob. (Dle tradice k potvrzení pravosti Kristova kříže došlo dotekem mrtvého, 
který ožil.) O její zásluze na nalezení kříže mluví v témže století sv. Ambrož, který 
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Helenu nazval „Velkou ženou svaté památky“. Velmi cítila s lidmi v nouzi, s trpícími 
a pomáhala jim. Mnozí byli od ní obslouženi u jejího stolu, jiní propuštěni z vězení 
nebo z nucených prací. 

Spolu se svým synem dala postavit četné velké kostely v římské říši: římskou 
baziliku sv. Kříže, baziliku Apoštolů v Konstantinopoli, baziliku na Olivové hoře  
v Jeruzalémě, baziliku Narození Páně v Betlémě. Počínaje svatým Ambrožem  
a císařem Thedodosiem bylo Heleně přičítáno legendární nalezení Kristova kříže 
a hřebů během cesty po Svaté zemi. Dále jí bylo připisováno uctívání Deseti tisíc 
mučedníků thébské legie a založení kostelů jim zasvěcených v Kolíně nad Rýnem, 
Bonnu a Xantenu a přenesení relikvií apoštola Matouše do Trevíru.

Císař Konstantin dal pro ostatky své matky vytesat z červeného porfyru sarkofág 
s reliéfy na bočních stěnách. Znázorňují scény bojů Římanů s Germány. Pro její hrob 
dal v letech 326-330 zbudovat v Římě na Via Casilina pohřební kapli, nazývanou 
dosud mauzoleum. Po jeho poboření barbary zůstal sarkofág dlouho v rozvalinách, 
dochoval se díky velmi tvrdému nezničitelnému kameni, teprve v 18. století byl 
získán do Vatikánských muzeí.

Podle této světice je nazýváno mnoho míst ve světe:
Svatá Helena, ostrov v Atlantském oceánu a zámořské území Spojeného • 
království
Svatá Helena, ostrov v Jižní Karolíně v USA• 
Mount Saint Helena – hora v USA• 
Národní park Svatá Helena v Queenslandu v Austrálii• 
Svatá Helena (Banát) – česká vesnice v Rumunsku a několik dalších obcí  • 
v USA

V německém městě Trevíru je ulože relikviář sv. Heleny s lebkou v kryptě dómu  
a bývá vystaven jen o jejím svátku 18. 8.

Svatá Helena je patronka: diecézí Trevír a Bamberg, měst Ascoli, Pesaro, Frankfurt 
n. M, města Colchester. Dále je patronkou: dolů, hledačů pokladů, barvířů, výrobců 
jehel, ale také ochránkyní proti blesku a ohni, pomocnicí k nalezení ztracených věcí 
a odhalení krádeží

Atributy: císařská koruna, Kristův kříž, hřeby

Korunovační kříž císaře Karla IV. obsahuje podle inventářů z let 1367-1420 
„Částečky ze sv. Kříže, který sv. Helena přinesla“‘ a uprostřed je vsazena antická 
portrétní kamej ženy s korunou, jejíž rytá řecká popiska bývá čtena „Elene“.

Sv. Helena je pohřbena na Kapitolu v chrámu S. Maria in Aracoeli v Římě. K uznání 
její svatosti došlo aklamací lidu i schválením církevní autoritou.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
Autorka čerpala ze zdrojů: Wikipedie, Světci k nám hovoří.
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Matoušovo evangelium – misijní řeč
V prázdninovém čísle farního časopisu jsme se začali věnovat první z pěti 

Ježíšových řečí v Matoušově evangeliu – jednalo se o horské kázání. V tomto čísle 
přistupujeme k druhé z těchto řečí, kterou nalezneme v 10. kapitole a kterou 
označujeme jako řeč misijní. Připomeňme si rovněž, že daná řeč je zakončením 
narativní části evangelia, která je zaměřena na danou oblast Ježíšova působení.

Ježíšovo působení
V 8. a 9. kapitole, které předchází misijní řeč, čteme o Ježíšově působení. V těchto 

kapitolách čteme o tom, jak Ježíš projevuje svou moc nad démony, čteme zde  
o různých zázracích, které zde Ježíš koná „jako na běžícím pásu“. Vedle toho také 
představuje novost svého poslání (povolání celníka, stolování s celníky…). Skrze 
vyprávění o uzdravení ženy stižené krvetokem, respektive vzkříšení Jairovy dcery, 
je pak také zdůrazněno, že Ježíšovo poslání zprostředkovává život.

Ježíš, který následně vyvolí a vyšle své učedníky, je pozve k tomu, aby pokračovali 
v jeho poslání. V těchto kapitolách tedy můžeme již uvažovat o tom, co pak bude  
v 10. kapitole jen „naznačováno“.

Misijní řeč
Ježíšova slova o misii můžeme slyšet i v Lukášově evangeliu. Tam to evangelista 

více rozvíjí. Lukáš rozlišuje poslání Dvanácti (tedy jinak řečeno biskupů, potažmo 
kněží) a jiných Dvaasedmdesáti (tedy křesťanů). Matouš takto nerozlišuje, takže 
třebaže se hovoří o vyslání Dvanácti (mohli bychom se domnívat, že se to týká 
jen biskupů/kněží), tak přesto se tato slova týkají všech. Ostatně, u Matouše má 
Dvanáct zvláštní význam. Oni jsou nových dvanáct kmenů nového vyvoleného 
národa. Jsou tedy zástupci celého národa, reprezentují ho. Takže to, co se říká  
o nich, se vztahuje i na ostatní – na celý křesťanský lid. 
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Představme si nyní strukturu misijní řeči.
Mt 10,1-42

10,1-4 – narativní úvod a seznam Dvanácti• 
10,5-15 – instrukce pro misionáře, které končí možností zamítnutí• 
10,16-39 – doporučení pro dobu pronásledování• 
10,40-42 – důstojnost učedníků• 

Mt 10,1-4
Povolání a poslání, to jsou dvě věci, které spolu úzce souvisí. Učedník je povolán, 

aby byl poslán. 
Zajímavý je hned první verš: „Zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad 

nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu“. 
Co v něm můžeme číst?

V první řadě Ježíš dává Dvanácti svou moc. Učedník, který je poslán, není vyslán, 
aby konal něco svého, ale koná v moci Ježíše Krista. Misie je pokračováním Ježíšova 
poslání, a to i ve smyslu, že se i v dnešní době projevuje Kristova moc. Tato moc je 
pro učedníka na jednu stranu zavazující (nedělá to, co chce konat on), ale také velmi 
osvobozující (nemusím mít obavy, protože se bude projevovat Kristova moc).

První verš nám představuje také cíl misie. Tím není získávat větší počet učedníků, 
ale projevovat moc nad nečistými duchy (obecně můžeme říci nad zlem), vymítat 
je a uzdravovat. Jen pro pořádek, v závěru téhož evangelia uslyšíme poslání, aby 
učedníci šli a získávali za učedníky. Můžeme si všimnout opět velké pozornosti 
věnující se moci nad nečistými duchy. Tak jako v předchozím vyprávění byly ve 
dvou kapitolách hned tři zprávy o tom, jak Ježíš osvobozuje člověka od nečistého 
ducha, tak i zde se zmiňuje, že v Ježíšově moci jsou učedníci posláni k témuž. Ale 
nejen pouze k tomu, ale také k uzdravování a povolávání.

První verše nám představují také seznam učedníků. Můžeme říci, že ten není 
příliš lichotivý. Je v něm celník Matouš (kolaborant), Šimon Kananejský (horlivec, 
partyzán), Jidáš Iškariotský (lhář, příslušník nejprudších zélótů) … Nejedná se  
o moudré a výjimečné, nepatří k elitě národa, ani k třídě učitelů Zákona. Rovněž 
platí, že je zarážející, že někdo dá vůbec tyto lidi k sobě dohromady…

Mt 10,5-15
Máme zde představenou první oblast poslání – ztracené obce z lidu izraelského. 

Je zde také představeno hlavní tvrzení (hlavní myšlenka hlásání) – blízkost Božího 
království. Je dobré zmínit, že tak začal své vystoupení jak Jan Křtitel, tak také sám 
Ježíš. Je to hlavní bod zvěsti evangelia. Vše, co se hlásá, vše, co se dělá, se děje  
z důvodu blízkosti Božího království a pro Boží království. Jak u Jana, tak u Ježíše je 
navíc toto hlásání spojeno s výzvou k obrácení a k pokání.

Seznam toho, co si má učedník brát, a co nikoli, není vhodné vnímat doslovně. 
Jde především o vyjádření naprosté důvěry, respektive toho, že pro hlásání 
Božího království není nic třeba (nic si s sebou nemusím brát). Samozřejmě, různé 
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pastorační plány mají svůj význam, ale nejsou nutností pro to, aby se Boží království 
hlásalo. 

Mt 10,16-39
Zde je představen úděl Ježíšových učedníků. A ten se nezdá být příliš radostný. 

Třebaže to není výslovně řečeno, je to pochopitelné. Jestliže Ježíš směřuje  
k Jeruzalému a k tajemství svých Velikonoc, podobně i učedník bude muset ve 
svém životě zažívat podobné tajemství. 

Učedník je ale vybízen, aby z důvodu těžkostí neměl strach. Strach není hnacím 
motorem, ale stává se brzdou misie. A stává se brzdou toho, aby mohla být nejen 
hlásána, ale také uskutečňována blízkost Božího království. Je důležité pochopit, že 
utrpení a pronásledování k misii prostě patří, že je to kříž, který je třeba přijmout.

Mt 10,40-42
Poslední verše pak představují, že zapojení se do misie může být i nepatrné – 

např. podání číše vody. Rovněž se zde opakuje spojení učedníka a Krista – kdo 
přijme vás, mne přijímá.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

… Vítejte u dalšího pokračování – to zní moc upjatě, … pojďme se začíst – zase 
dost nudně. Zkrátka ty začátky jsou mnohdy dost těžké. Zvlášť, když mluvíme  
o začátku školního roku. Ale neberme to tragicky a vzhůru na západ. Čtete dobře, 
kniha, o které se vskutku telegraficky zmíním je o cestě na západ, přesně řečeno 
jmenuje se „Cesta na západ“ a napsal ji Štěpán Smolen (a nezůstal u jediné knihy). 
Podtitulek vám řekne: Po stopách ochočeného Boha. 

Telegrafické sdílení to bude zejména proto, že jsem ji teprve začala číst i proto, že 
ve čtení chci pokračovat, a ne psát sáhodlouhý čtenářský deník. 

Ukázka z knihy mluví za své:

Souhlasil zpovědník, souhlasil i biskup. Vydal jsem se o prázdninách pěšky  
z Litoměřic do Lisieux, abych se Terezce tam daleko v Normandii omluvil a také, 
abych se – dočasně odbřemeněn od všeho nepodstatného – krok za krokem učil 
věřit v její škole. Na cestu jsem si kromě trochy oblečení, několika okopírovaných 
stránek z autoatlasu, Nového zákona a Dopisů kněžím misionářům nebral nic, ani 
jídlo, ani peníze. Ta, k níž jsem chtěl kráčet, napsala, že „stačí uznat svou nicotu 
a odevzdat se jako dítě do Boží náruče“. Rozhodl jsem se ji poslechnout. Půjdu  
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s prázdnýma rukama, prosit budu jen o vodu a nocleh, ale kromě nabídky svezení 
směrem k cíli přijmu vše, čím by mě kdo chtěl obdarovat. Budu na všechno říkat 
„ano“, budu říkat „děkuji“ a zbytek se ukáže cestou.

A to jsem se s vámi nepodělila  
o informaci, že autor je katolický 
kněz působící ve farnosti v Jablonci 
nad Nisou. 

V jednom rozhovoru se Štěpána 
Smolena zeptali: „Kdy jste se setkal 
s vírou?“

„Sice jsem byl pokřtěn, ale jinak 
jsem o Bohu prakticky nevěděl. 
Myslel jsem si, že křesťané prostě 
vymřou třeba jako blbouni nejapní, 
že prostě ty kostelní babičky časem 
dojdou. Na gymnáziu mě pak dost 
provokovala existence spolužaček, 
které byly ochotné i v současném 
světě brát ty náboženské pohádky 
vážně. Začal jsem číst Nový zákon, 
abych jim ukázal nesmyslnost 
jejich víry. No, nebyl to ten nejlepší 
nápad. Četl jsem i leccos dalšího, 
setkával se s lidmi a postupně se můj 
sebejistý, samozřejmý ateismus hroutil. Také jsem si všímal, jak nekonečná je lidská 
touha. Pocházím z krásného města, bohaté rodiny, ve třídě jsem byl oblíbený, mohl 
jsem cestovat... Všeho jsem měl dost, ale zůstával ve mně hlad. Moje kručící srdce 
dokázal nasytit až Bůh.“

Vážení čtenáři omlouvám se, ale už je toho napsáno dost a čas kvapí. 
Krásné čtení i vám.

PETRA MARHOUNOVÁ




