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listopad

Drazí farníci, vstupujeme do měsíce listopadu. Hned v samotném úvodu tohoto
měsíce můžeme prožívat tak zvaný dušičkový oktáv. Čas, kdy můžeme prožívat zvláštním
způsobem lásku ke svým předkům a ke všem zemřelým – kdy jim můžeme vyprošovat
jedinečným způsobem Boží milosrdenství a odpuštění časných trestů. Čas od času jsem
dotazován, jak to s těmi odpustky je, zda je možné je získávat pro konkrétní lidi, jak
poznám, že je ten dotyčný potřebuje, případně jaký má smysl něco tak mechanicky
stanoveného…
Samozřejmě je správné si takové a podobné otázky klást a hledat na ně odpovědi.
V tuto chvíli bych to ale nechal stranou. Kladl bych důraz především na to, že je to
jedinečný způsob, jak můžeme projevovat vůči zemřelým lásku a jak se sami můžeme
otevírat Božímu milosrdenství. Vždyť jednou z podmínek pro získání odpustků je
slavení svátosti smíření. A můžeme dodat, ne absolvování této svátosti, ale slavení
svátosti, která má vést k našemu obrácení. Která má vést k tomu, že zakoušíme Boží
milosrdenství a spolupracujeme s Boží milostí!
Drazí bratři a sestry, v myšlenkách upřených k zemřelým a k duším v očistci bych Vás
chtěl naléhavě vyzvat k tomu, abychom tento čas nepromarnili a udělali vše možné
pro to, abychom odpustky získávaly. Jen pro připomenutí, co je třeba splnit. Ke třem
obvyklým podmínkám:
• Slavit svátost smíření (někdy před, během, či v blízké době po dušičkovém
oktávu).
• Přijmout eucharistického Krista.
• Pomodlit se modlitbu na úmysl Svatého otce
se pro tyto dny připojuje:
• ve dnech 1. a 2. listopadu navštívit kostel, a při této návštěvě se pomodlit
modlitbu Otčenáš a vyznání víry.
• ve dnech 1. – 8. listopadu navštívit hřbitov (návštěva může být i přes zavřenou
bránu, když přicházím v pozdních večerních hodinách) a zde se alespoň v duchu
pomodlit za zemřelé.
Plnomocné odpustky můžete získat každý den právě jednou. Tedy ne jednou za
celé období, ale v celém období každý den. Využijme této možnosti. Učme tomu i své
děti, protože ony jednou budou moci takto pomáhat nám, až budeme modlitby svých
potomků potřebovat sami.
Přeji Vám požehnaný listopadový čas
R.D. Martin Sklenář
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POZVÁNKA
Zveme Vás na přednášku
EMOČNÍ INTELIGENCE vs. INTELIGENČNÍ KVOCIENT (IQ vs. EQ),
které z nich má větší vliv na úspěch a radost v životě?
přednáší: Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentra zdraví EDEN
pondělí 21. listopadu v 18:00 hod.
místo konání: Oranžová zahrada, Husovo nám. 78, Český Brod
Když se řekne slovo „kvocient“, vybaví se většině z vás ten jediný, na který
existuje i řada vtípků. Kvocient je obecně číslo udávající poměr dvou hodnot téže
veličiny. Kvocientů je celá řada a setkáme se s nimi hlavně v matematice, ale třeba
i v medicíně a psychologii. Kvocient udává číselně kvalitu nebo charakteristiku
nějaké veličiny. Nezní to moc učeně?
Abychom vám ale podali vysvětlení o kvocientech, které jsou důležité pro náš
každodenní život, přijďte si dne 21. listopadu 2022 od 18.00 hodin do Oranžové
zahrady (Husovo nám. 78) poslechnout výše jmenovanou přednášku, se kterou
přijíždí Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentra zdraví EDEN. Dozvíte se
spoustu zajímavých poznatků z této oblasti, možná se vám i trochu uleví a získáte
opravdu více radosti pro další dny. Nabízíme přátelské prostředí, ochutnávku
a horký čaj, recepty k domácímu vyzkoušení a samozřejmě okénko pro vaše
otázky.
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí,“ řekl
známý Albert Einstein. Určitě je to dobrá rada, která krásně ilustruje oba kvocienty.
V dnešní době, která žene všechny bičem úspěchu vpřed, je určitě užitečná
k zamyšlení i následování. Přeji všem za tým Čaje o šesté, abyste využili nabízenou
možnost, přišli mezi nás a něco nového pro sebe a své zdraví udělali.
ČESTMÍR ŠŤOVÍČEK
Kolín
tel.: 737 820 318

MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC
Je neděle 16. října večer a náhodou narážím na internetu na akci ACN. Mezinárodní
papežská nadace v ní vyzývá 18. října k modlitbě za pokoj a jednotu na celém světě
a snaží se zapojit hlavně děti. Velmi mne tato iniciativa oslovuje, ale zároveň si dost
zoufám, že jsem na ni nenarazila dřív. Na chvíli propadnu pocitu, že pro letošek to
bohužel už ve farnosti nemáme šanci stihnout připravit.
Přijď Duchu Svatý ...
3 FČAS 11/2022

Záhy mě ale cosi nakopne a začínám jednat. Skoro dva dny, to zas přeci není tak
málo, aby se s tím nedalo něco udělat. Míša, ta mě nikdy nezklame! Zvažujeme
možnosti, promýšlíme postup. Nakonec se jeví jako nejlepší řešení, připojit se ke
každotýdenní úterní modlitbě růžence přede mší svatou. Děkujeme panu faráři, že
nám pomohl rozšířit pozvánku pomocí farní WhatsAppové skupiny.
Určitě se příště budeme snažit o lepší a včasnější propagaci, ale svíčky jsou
nakoupeny, modlitby vytištěny, tož nezbývá doufat, že snad někdo i přes déšť, který
se zrovna spustil, dorazí. Po úvodních organizačních zmatcích zaklekáme s dětmi
okolo svíčkového růžence a dospělí nás modlitbou radostných tajemství provází
z lavic.

Starší děti se zapojují čtením, mladší zapalováním svíček. Občas se sice v počítání
trošku ztratíme, ale rychle se zas zorientujeme a výsledný rozzářený růženec stojí
za to. Kéž takto září i naše srdce a s důvěrou dětí se často obracíme s Matkou Boží
k Hospodinu, strůjci Pokoje a Míru. Celou akci jsme zakončili písničkou a dále mohli
společně pokračovat slavením mše svaté.
Nevíme, zda se letos podařilo, aby se
18. října modlilo na celém světě opravdu
milion dětí, ale jsme rádi, že jsme se
mohli alespoň takto narychlo připojit.
Důvěřujeme atomu, že modlitba má
velikou moc a Láska vítězí nad strachem
a násilím. Proto děkujeme všem, hlavně
dětem, za krásné společenství a těšíme se
na další akce.
PETRA NAJBERTOVÁ
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OHLÉDNUTÍ
Posvítíme si na posvícení

První, co mi přijde na mysl, když se řekne posvícení 2022, je zima a šero. Ale
naštěstí se to týkalo jen počasí (semtam se ukázalo i slunce), protože z mého
pohledu to bylo posvícení plné světla, krásných setkání a beze sporu Boží milosti.
První známky blížícího se posvícení
jsem viděla v podobě poutačů na
náměstí, výzev o pomoc ve farním
týdeníku a osobní domluva na
čtvrteční pečení koláčků. A když
už pečeme, tak pojďme je zkusit
přihlásit i do soutěže. Jak to dopadlo?
Sice jsme nevyhráli, ale kromě účasti
v soutěži jsme prožili čas společné
modlitby, povídání, vzpomínání na
farníky i na časy minulé a ochutnávání
„zmetků“. Když nás bude příští rok
více, upečeme koláčků ažaž a možná
i vyhrajeme .
Do očí mě „bouchla“ páteční dopravní situace. Mohla jsem hudrovat nebo se
začít smát, jaký je to kolem mě zmatek. Důležité bylo se rychle zorientovat a uklidnit
sebe sama, že jde jen o pár dnů.
Možná se pletu nebo jsem na něčem „frčela“, ale celé přípravy šly bez velkých
křečí. Klasicky se některé věci dělaly na poslední chvíli (netuším, zda to umíme
jinak), nějaký ten zmatek k takové akci určitě patří.
Záleželo však na úhlu pohledu. Zespodu
vypadá výšivka vždy nevzhledně, chaoticky,
ale podíváme-li se shora, krásný obraz. Takto
jsem vnímala pohled na celé posvícení.
Kostel uklizený, květinová výzdoba nádherná,
ministranti připravení, sbor chrámový i Vox
naladěný, pan arcibiskup přijel včas a jídla
bylo tolik, že nikdo netrpěl nouzí. Na náměstí
to žilo, při dešti jste si připadali i v kostele jako
v úle.
Závěrečný večer byl laskavým zakončením.
Bože díky za tvé vedení, za tvou ochranu a za
dary Ducha svatého v časech a na místech,
kde jsme je potřebovali.
PETRA MARHOUNOVÁ
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ZE LSTIBOŘE
275 let a život 12 generací

uplynulo od vysvěcení kostela Nanebevzetí
Panny Marie ve Lstiboři.
První informace o farním kostele se datují
do roku 1362. S vysokou pravděpodobností
se jednalo o prostor stávající zákristie.
V následných staletích došlo k rozšíření
a ke stavebním úpravám, střecha kostela
byla kryta šindelem. Vstup do kostela byl
z jižní strany ve vstupním prostoru, nad nímž
je nyní klenba.
Kostel v následujících staletích chátral.
Lichenštejnský stavitel i architekt Tomáš
Vojtěch Budil provedl zásadní přestavbu
roku 1747, kterou financovala Marie Terezie
Savojská (kostelecké panství), do pozdně barokní podoby.
V roce 1747 byla ukončena radikální přestavba a kostel byl znovu vysvěcen na
svátek svatého Martina.
V roce 1997 bylo oslaveno 250. výročí vysvěcení kostela.

V roce 2022 oslavíme 275. výročí vysvěcení kostela
slavnostní mší, která se uskuteční 12. listopadu 2022 v 10 h.
Práce jako na kostele aneb trochu z nedávné historie oprav
Pro zachování kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři mnoho učinil poslední
farář ve Lstiboři, Bohumil Sršeň, který ze svých prostředků a z darů řádových sester
v Bylanech zajišťoval nezbytné havarijní opravy. Z finančních důvodů však nebylo
možné provádět zásadní opravy stavby i krovů střechy ani střechy věže kostela
(báně). Zub času však poškozoval stavbu kostela stále více a více.
V roce 2011 proto zahájilo svoji činnost Občanské sdružení pro opravu kostela
Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři, později od 16. 12. 2016 bylo provedeno
z legislativních důvodů přejmenováni na Spolek pro opravu kostela.
Oprav se účastnili všichni členové Sdružení a následně Spolku pro opravu kostela.
Předsedou spolku byl zvolen pan Zdeněk Kratochvíl.
Kromě stavebních oprav se v prostorách kostela uskutečňovaly kulturní akce.
Slavnostní Svatomartinské poutní mše, vánoční zpívání koled, koncerty při
příležitosti Svatomartinského posvícení, Lstibořské listy podzimu a akce Noc
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kostelů. Po rekonstrukci se pravidelně sloužily sobotní mše s nedělní platností.
Peníze na celkovou opravu jsme sice neměli, ale měli jsme pevnou víru, že s pomocí
Boží vše zvládneme a opravu zajistíme. To jsme ještě netušili, co nás čeká a jaká
překvapení nám zub času nachystal. Při zajišťování financí velmi pomáhali všichni,
které jsme oslovili a význačnou měrou při zúřadování získaných dotací pomohl
diecézní technik, pan Miloš Herzog.
Důvod, pro který jsme zahájili opravy, bylo zachování kostela ve Lstiboři, který
patří do kulturního bohatství českého národa, a který byl vystavěn a udržován
s pomocí našich předků žijících ve Lstiboři, Chrášťanech, Bylanech a v blízkém
okolí. Opravy započaly po Svatomartinském posvícení 2011. Předkládáme vám
k nahlédnutí práci, kterou se nám podařilo s pomocí všech zúčastněných od Martina
2011 do Martina 2022 realizovat.
Výčet akcí, které byly realizovány v průběhu oprav 2011 - 2019 bude vypadat jako
výpis ze stavebního deníku, ale to všechno se uskutečnilo a ještě mnohem víc.
1. etapa 2011 - 2012
Příčiny, které způsobovaly poškozování kostela, posun a praskání zdí byly nejméně
dvě:
1. Poškození krytiny cca před 50 lety, které vedlo k havarijnímu poškození
vazby, rozpadu vazných spojení trámů a následným postupujícím prasklinám
ve zdivu;
2. Pronikání vlhkosti zdivem a opadávání omítek.
K opravě vazby a krytiny bylo přistoupeno na základě výše uvedených souvislostí
v roce 2011. Tuto opravu, kterou byly odstraněny příčiny poškození, prováděla po
vyřešení statiky kostela a vazby paní ing. Janou Trunečkovou firma Biskup.
2. etapa 2013
Občanské sdružení pro opravu kostela ve Lstiboři zahájilo trochu nad původní
určení dotace opravu fasády a interiéru kostela. Opravy jsme dělali důkladně
s vědomím toho, že oprava musí vydržet nejméně 100 až 200 let, než se narodí
další „blázni“, kterým bude záležet na zachování kulturního odkazu našich předků.
Chtěli jsme opravit severní stěnu, jižní stěnu, východní stěnu a západní průčelí
kostela a na závěr provést výmalbu kostela. To vše s finančními prostředky, které se
nám podařilo zajistit v roce 2013.
Rovněž byl nad rámec plánu vzhledem k havarijnímu stavu opraven hromosvod,
protože nefunkční hromosvod je mnohdy příčinou požárů. Byly provedeny
i nezbytné opravy elektroinstalace.
Práce na fasádě západního průčelí byly přerušeny 2. 10. 2013, neboť pan Křeček,
který práce prováděl, měl velmi vážný zdravotní problém. Po dobu nemoci zedníka
pana Křečka se však podařilo uskutečnit v zimním období opravu interiéru kostela
včetně výmalby.
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3. etapa 2014
V této etapě jsem se zaměřili na opravu západního průčelí, které bylo silně
zjednodušené, ale s pomocí pana ing. Jana Žižky jsme zdobení fasády uvedli do
původního stavu. Opravu pískovcového ostění oken věže zvonice provedl kameník
pan Fiutkowski. Tato oprava byla finančně velmi náročná.
Opravu věže a báně jsme plánovali provést roce
2014. Provedli jsme potřebné zednické práce avšak
při přípravě k opravě oplechování, které mělo
předcházet nátěrům báně a krycí sukýnky, jsme
zjistili devastující poškození dřevěné konstrukce
od dřevokazného hmyzu a narušené trámy od
zatékající vody.
Pro posouzení konstrukce a nezbytných oprav byl
přizván statik pan ing. Jindřich Ryneš, který doporučil
výměnu celé dřevěné konstrukce. Tato oprava byla
nad naše tehdejší finanční možnosti. Hrubý odhad
nákladů na opravu dřevěné konstrukce činil 500 600 tisíc korun. Následně se k tomu přidala nutnost
oplechování měděným plechem a částka vzrostla
na více než 700 tis Kč.
I přes tato zjištění jsme to nevzdali a pokračovali ve shánění finančních prostředků
na další důkladnou opravu střechy věže kostela (báně a lucerny), která snad přečká
několik dalších generací.
4. etapa 2015
V této etapě došlo k dokončení oprav západního členitého průčelí, které provedl
po uzdravení pan Křeček. Pokračovalo se také v opravách pískovcového ostění, nyní
u vchodových dveří, což provedl pan Fiutkowski. Opravu hlavních vchodových dveří
a dveří do sakristie realizoval pan Vohánka. Montáž a demontáž lešení pro opravu
střechy věže kostela uskutečnila firma Kaše. Opravu dvojité cibulkové báně, která
tvoří střechu věže zvonice a související
tesařské práce provedla firma Petr
Klinger, klempířské práce firma Bohuslav
Kasal. Elektroinstalace a hromosvody
byly realizovány firmou Šatoplet.
5. etapa 2016 - 2019
Zvelebování kostela pokračovalo další
etapou, ve které bylo provedeno několik
různých prací. Konkrétně oprava varhan
od firmy Turnwald (2016), instalace
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vysoušení zdiva systémem firmy Osmo Dry (2017), rychlooprava části ohradní zdi
firmou Procházka (2018), oprava ohradní zdi a východní části pískovce u vstupní
brány p. Fiutkowskim (2018), rozšíření vjezdu do prostoru zahrady u kostela a nové
desky sloupků firmy Doležal (2018), oprava dřevěných dveří v ohradní zdi firmou
Lupínek (2019), instalace elektronického zabezpečení prostoru kostela firmou
Matoušek (2019) a instalace nehlučného ventilátoru pro varhany firmou Frumar
(2019).
Pro zvonění v poledne a klekání byl odlit zvon Josef firmou Manoušek a zároveň
bylo instalováno elektronické zvonění. Zvon byl vysvěcen panem biskupem Karlem
Herbstem při poutní slavnosti dne 17. 8. 2019 ve Lstiboři.

Ovidius Naso:
Až konec korunuje dílo.
(variace Až zvonec korunuje dílo)
A to je zatím k o n e c.

Financování
Na sdružených prostředcích pro opravu se podíleli:
farnost Český Brod, dlouhodobí dárci z původní farnosti Lstiboř, Občanské
sdružení, Spolek pro opravu kostela, Svépomocný fond AP, OÚ Klučov, paní
Purkrábková, Krajský úřad, MK ČR Havarijní , MK ČR ORP, MAS Pošembeří.
Kvalitně provedené opravy zachovají kostel pro příští generace jako místo pro
setkávání a kulturní akce všech lidí z okolí.
za Spolek pro opravu kostela:
ZDENĚK KRATOCHVÍL, OLDŘICH SOCHA
Spolek na opravu kostela ve Lstiboři
č.ú. 249314080/0300
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VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI - 2. KOLO
Fungování PRF v naší farnosti

Drazí farníci, nacházíme se v čase voleb do PRF. Máme za sebou první kolo, kdy
bylo možné navrhnout kandidáty. A máme před sebou druhé kolo, kdy budeme
volit mezi jednotlivými kandidáty. Každý kandidát měl možnost se v tomto
čísle představit a něco ze svého „programu“ pro svou činnost v pastorační radě
představit. Z těchto kandidátů budeme volit čtyři členy. Čtyři další lidi do PRF
následně najmenuji.
V březnovém čísle FČASu jsem psal, jak si představuji fungování pastorační rady
co do organizace. Dovolil bych si alespoň to základní připomenout. Samozřejmě
se pak vše bude ještě ladit s konkrétními členy, s jejich nápady nebo s tím, jak to
udělat co nejfunkčnější v realitě našich životů.
Vedle PRF budou jednotlivé pastorační synodální skupinky (PSS). Viz graf, na
kterém jsou navrženy oblasti těchto PSS. Jednotlivé skupinky bude mít na starosti
vždy někdo z pastorační rady. Tento člověk si skupinku „vytvoří“. Zároveň ale pak
bude tato skupinka otevřena také ostatním zájemcům. Na těchto skupinkách se
pak bude diskutovat a přemýšlet nad danými výzvami a nad tím, jak to dělat v naší
farnosti.
Vzniknou tak podněty, které se pošlou PRF a to mailem. Každý z členů se
bude moci vyjádřit. Buďto bez připomínek vyjádřené přijme nebo dá nějakou
připomínku nebo vyjádří, že chce, aby se téma probíralo na PRF. Když se sejde více
takových témat, bude svolána PRF. Ta bude pravidelně zasedat dvakrát do roka
a v ostatních případech ve chvíli, kdy budou zmíněné podněty. Ostatní bude možné,
jak jsem již zmínil, řešit přes maily. Na tomto se ale ještě budeme znovu domlouvat
s konkrétními členy PRF:
Předkládám graf toho, jak bude PRF fungovat:
KOMUNIKACE

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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Představení jednotlivých kandidátů
PETRA NAJBERTOVÁ
Chvála Kristu,
po prvním kole voleb do PRF jsem byla
oslovena jako jedna z navržených kandidátek,
zda jsem ochotna se účastnit i kola druhého
a pokud ano, zda by bylo možné se v časopise
trochu představit.
Předně děkuji farníkům za projevenou
důvěru, vážím si toho a zároveň je to pro mne
i velká motivace do budoucna. Je to pro mne
takový malý ukazatel, že moje dosavadní cesty
se snad ubírají správným směrem. Věřím, že
vše je v rukou Božích, takže výsledky druhého
kola přijmu s pokorou, ať dopadnou jakkoliv.
Tož je mi 36 let. Vystudovaná jsem učitelka,
ale ve školství jsem strávila pouze něco málo
přes rok. Nyní jsem již desátým rokem doma
s dětmi. S manželem Járou máme devítiletou
Nikolku a sedmiletého Františka, Martínkovi jsou čtyři roky a Jaromírkovi rok a půl,
máme tedy o zábavu postaráno. Před rokem jsem dokončila studium katechetického
kurzu a ráda bych se v brzké době přihlásila ke studiu lektorství Symptotermální
metody přirozeného plánování rodičovství.
Přiznám se, že jednotlivé okruhy, tak jak jsou představeny v grafu pro budoucí
fungování PRF, zcela nekorespondují s mým vnímáním této služby. Z mého
pohledu jsou to vše spíše vzájemně propojené nádoby, jejichž obsah by se měl
v mnohém prolínat, takže s provázaností jednotlivých oblastí vnímám i větší potřebu
spolupráce zúčastněných lidí. Neumím si tedy nyní úplně představit, že bych měla
mít na starost jednu konkrétní oblast, ale myslím, že v každé oblasti bych dokázala
najít malý výsek toho, v čem bych mohla být prospěšná.
Například pod pojmem komunikace, je první, co mne napadne veliká potřeba
ji ve farnosti zlepšit. Na druhou stranu jsem si zcela upřímně vědoma, že ani já
jsem v mluveném slovu nedostala do vínku potřebnou pohotovost a schopnost lidi
oslovovat, takže zde bych těžko mohla být přínosem. I když bych velmi ráda stavěla
mezi lidmi mosty, ale to možná leda v písemné podobě.
Ve vzdělávání a katechezi se momentálně snažím zapojovat hlavně do přípravy
PDO a jsem schopna v případě potřeby občas zaskočit pomoci s výukou náboženství
hlavně u mladších dětí. Také mi přišlo velmi obohacující moci být na setkání seniorů,
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i když do této kategorie věkem zatím nezapadám =). V jejich životních zkušenostech
však vidím veliký přínos, kterému bychom možná měli obecně více naslouchat!
Ze společenství se snažím navštěvovat setkání žen, setkání rodin s dětmi a setkání
maminek s dětmi, i když ne vždy mi to samozřejmě vyjde. Také mám velikou radost,
že se letos v návaznosti na Živý růženec podařilo rozjet každého třináctého v měsíci
Večery s růžencem. Trochu mne mrzí, že už se mi teď nedaří navštěvovat nedělní
četbu z Písma svatého, ale zas nemohu být všude, že? .
Do příprav na svátosti jsem se tak trochu náhodou zapojila v době Covidu, když
velká část přípravy naší Nikolky probíhala doma, což mi ale pomohlo pochopit, že
zapojení se do příprav na svátosti obohacuje všechny zúčastněné strany a tak bych
se v budoucnu třeba ráda zapojila i do příprav biřmovanců.
Z misijní činnosti vidím veliký, zatím stále nedostatečně využitý potenciál například
při oslavách posvícení. Nadále bychom se měli zamýšlet, jak se propojovat s městem
v období kolem vánočních a velikonočních svátků. Vlastně by mne zajímalo, jak je
to se spoluprací s Penzionem Anna a dalšími sociálními institucemi, což šlo zatím
úplně mimo mne. Do budoucna mi také přijde vhodné zapojit děti a mládež do
vyrábění předmětů a připrav Misijní neděle. Jak se více přiblížit i lidem mimo kostel,
mi v poslední době vrtá hlavou čím dál tím víc.
Když to vidím takto všechno vypsané, jsem nesmírně vděčná Bohu a také
manželovi, bez jehož podpory a skvělého domácího zázemí bych si účast na spoustě
výše zmíněných věcí nemohla dovolit. Jára je pro mne také velikým nakopávačem
v oblasti charity, takže díky jeho zápalu mi již není úplně cizí Tříkrálová sbírka,
pomoc Ukrajincům či akce Opravdový dárek.
Vlastně ještě jednou děkuji vám farníkům a panu faráři za to, že mi dodáváte
potřebnou odvahu a chuť pouštět se do nových věcí. Dost často musím překonávat
strachy, které ve mě vyvolávají pocity neschopnosti a malosti. Věřím, že mimo
církev by mne toto našeptávání postupně dovedlo až k pocitu zbytečnosti a nicoty,
ale ve společenství věřících si naštěstí mohu často uvědomovat důstojnost Božího
dítěte, kterou mi Kristus daroval a nechat se při slavení svátostí proměňovat Jeho
Svatým Duchem.
Nezapomínejme prosím na to, že jsme jako církev živý organismus. Pokud některá
naše část strádá, je to záležitost nás všech. Já sama často cítím, že se navzájem
velmi potřebujeme a trápí mne, že si ještě nedokážeme dostatečně naslouchat
i v našich odlišnostech.
Je pro mne obtížné psát nějaké další vize do budoucna, neboť chci být nástrojem
v Božích rukách a tudíž se sama nechám překvapit, co vše mi Hospodin pošle do
cesty a co má pro mne připraveno. Nechci otročit nějakým ambicím, svým ani
nikoho jiného, ale chci s důvěrou sloužit Hospodinu, nechat se vést Duchem Svatým
a hlásat Kristovo vítězství!
K tomu ať mi i nové pastorační radě pomáhá Bůh. Amen.
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MICHAELA KAŠPAROVÁ
Milí spolufarníci a čtenáři Fčasu, děkuji mnohokrát
za projevenou důvěru. Nepředstavím vám žádný svůj
nový program. Ten, k jehož harmonii se chci stále více
dolaďovat, je velmi starý a vyzkoušený. Najdete ho
srozumitelně vyjádřený například v kancionálu pod
číslem 928. V něm jsou odpovědi na mnohé otázky: také
proč jsem učitelka ve školce, katechetka… možná i proč
bych mohla nebo naopak neměla být členem pastorační
rady farnosti. Ještě jednou díky.

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
Milí farníci,
byla jsem navržena jako kandidátka do PRF
a stejně jako ostatní kandidáti vyzvána, abych
do tohoto čísla FČASu přispěla článkem, ve
kterém
1. se trochu představím;
2. seznámím čtenáře s tím, co vidím jako
výzvy pro naši farnost;
3. přednesu téma, které bych chtěla
v PRF probírat;
4. si vyberu PSS, do které bych se chtěla
zapojit pro blízkost jejího tématu.
Pokusím se k této výzvě přistoupit racionálně
a odspodu.
Bod čtvrtý
Přiznávám, že rozdělení pastoračních synodálních skupinek jsem úplně
nepochopila a nestihla jsem poprosit pana faráře o podrobnější výklad. Přijde mi, že
se témata skupinek navzájem prolínají až překrývají. Na grafu, který byl publikován
v březnovém čísle tohoto časopisu, mi schází obousměrné šipky mezi jednotlivými
skupinkami a samotné tyto šipky by mohly spadat pod skupinku komunikace.
Nemám tedy žádnou preferenci. Mohu jen dodat, že v oblasti vzdělávání a katecheze
bych mohla (a chtěla) být opravdu jen objektem, tedy příjemcem pastorace.
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Bod třetí
V našem farním společenství se již nějakou dobu věnuji dvěma tématům, která
bych nerada opustila, protože obě vnímám jako dar:
G alerie O c h oz
Úpravě ochozu již věnovali někteří lidé z farnosti nemalé úsilí a výsledkem po
všech úpravách je krásné místo, které dokáže poskytnout útočiště jak výtvarným,
tak edukativně zaměřeným výstavám. Jeho velkou nevýhodou je to, že tam téměř
nikdo nechodí. A tak se v současné době ochoz stává dočasným skladištěm toho, co
někdo vytvořil, čemu věnoval svou péči a co by rád sdílel s veřejností. Myslím, že si
tento prostor zaslouží nejen to, aby se o něm mluvilo v PRF. Je-li kostel prostorem
vyčleněným pro Boha, pak je galerie na jeho ochozu prostorem vyčleněném pro
umění v prostoru vyčleněném pro Boha. A umění je nenahraditelný prostředek
k Jeho oslavě a jedním ze sedmi darů Ducha svatého.
FČ A S
Farní časopis obecně je médium s velkým potenciálem - komunikačním, misijním
i vzdělávacím. Grafikem tohoto farního časopisu jsem dva roky a tato služba mě
velmi baví a naplňuje. Nějakou dobu již FČAS skomírá a péče o něj je spíše udržovací
než uzdravovací.
Myslím, že by pro naše společenství byla ztráta, pokud by se jej nepodařilo
zachránit. Modlím se, aby toto nebyl poslední článek, kterým do něj přispívám.
Bod druhý
V tomto bodě bych ráda reagovala na článek pana faráře v dubnovém čísle FČASu.
Konkrétně na část, ve které vyjadřuje jako výzvu aktivizaci každého člena farnosti.
Já osobně se necítím být povolána hodnotit to, nakolik je který farník aktivní
a netuším ani, co by mělo být měřítkem této aktivity. Pokud je ovšem třeba jednotlivé
členy farnosti aktivizovat, napadá mě přirovnání tohoto procesu k podpůrnému
prostředku růstu (schopností, dovedností, znalostí…). U dítěte je tímto podpůrným
prostředkem výchova a jejím nejúčinnějším způsobem zpravidla není mentorování
(ve smyslu opakovaného sdělování dítěti, co dělat má a co nemá), ale příklad, který
dítě vidí a může následovat. Věřím tomu, že stejně to může fungovat i ve farním
společenství. Ten, kdo skutečně chce ve farnosti něco dělat, už to dělá. Možná je
jen třeba na tuto činnost krapet posvítit, dát pod lupu, zkrátka zviditelnit. Z této mé
úvahy vyvstávají pro mě dvě výzvy:
Propagace farnosti
Seznámení veřejnosti s její činností, ale i propagování našich aktivit mezi sebou
(myslím, že toto se už ve velké míře děje). Začlenění širší veřejnosti do aktivit
farnosti, ale i začlenění farnosti do aktivit širší veřejnosti. Propojení s dalšími
institucemi zabývajícími se kulturou a vzděláváním. Velký potenciál vidím např. ve
spolupráci se ZUŠ v Českém Brodě.
Komunikace ve farnosti.
K tomu, aby bylo možné ve farnosti cokoli organizovat, je nutné, aby byly osoby,
které vyvíjejí nějakou činnost, seznámeni se všemi okolnostmi, které mohou toto
14 FČAS 11/2022

jejich úsilí ovlivnit. Nevím, jakým způsobem toho dosáhnout, proto to vidím jako
výzvu k diskuzi.
Bod první
Jsem Lucie Magdalena Konopíková, učitelka v mateřské škole s jedním
magisterským a jedním bakalářským titulem, matka dvou dětí, žena svého muže
etc.
Ovšem pro účely PRF jsem „nedopečené“ katolické batole pocházející ze
znevýhodněného prostředí. Oficiálně jsem křesťankou teprve půl roku a ve své nové
rodině – církvi – se teprve rozhlížím. Chybí mi vzdělání v otázkách víry, Písmo svaté
teprve poznávám, o církevní nauce mám jen velmi matné povědomí. Je to opravdu
nový svět a všechny dojmy z něj porovnávám se svými osobními zkušenostmi
s Bohem. Vyrůstala jsem v prostředí, ve kterém se o Bohu téměř nemluvilo
a ani ve své současné rodině pro mě není úplně snadné sdílet mé nové zkušenosti
s vírou. Proto je pro mě tak důležité farní společenství. Nemusím se modlit jen
sama. Mám s kým hovořit o Bohu a mám s kým sdílet svou radost z Něj. Mám se
s kým vzdělávat ve víře.
Přes různé neshody, staré i nové rány a bolesti vnímám tuto farnost jako
společenství, ve kterém je mi dobře a ve kterém jsem spolu s Kristem. Věřím,
že „voda“ naší farnosti má dost charizmat na to, aby probublávala svou láskou
a radostí i za své břehy a propojovala se s okolní zemí.

PETRA MARHOUNOVÁ
Žijeme v českobrodské farnosti teprve nebo už 16 let
a za tu dobu jsme se rozrostli na celkový počet sedm
(fenku Chilli a čtyři slepice nepočítám) členů rodiny.
Tento rok procházíme velkou změnou, protože většina
dětí je již ve státních institucích a já začala pracovat
v domácím hospici Nablízku jako zdravotní sestra. I přes
veškeré změny a navzdory vývoji věřím, že mě rodina
bude i nadále podporovat v práci ve farnosti (třeba „jen“
svou účastí na jimi vybraných aktivitách), protože vidím,
že to má smysl.
Když přemýšlím nad výzvou pro naši farnost,
nenazývala bych to výzvou, vidím zde možnost zapracovat na komunikaci napříč
farností. Vnímám však, že nejde o „výzvu“ jen ve farnosti, ale také v rodině
a z širšího pohledu i ve veřejnosti, respektive s veřejností.
Jsem s pomocí Boží schopna dělat v rámci farnosti to, co dosud. Dokážu si
představit sebe sama spíše jako „migranta“ v čase a potřebách farnosti, než v jedné
konkrétní skupince zabývající se danou oblastí.
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JIŘÍ RYTINA
Domnívám se, že většina farníků mě dobře zná a není
nutné, abych se blíže představoval.
Snad jen zmíním, že jsem členem ekonomické rady
farnosti a pečuji o poříčanský kostel. Má současná
činnost ve farnosti převážně souvisí s operativním
řešením nepředvídaných situací a pomoci tam, kde je
zrovna třeba. V uplynulém období jsem se spolupodílel
na organizaci sportovních akcí a připravil tři farní poutě.
To, že jsem navržen do pastorační rady mě do jisté míry
překvapilo. Děkuji za důvěru tomu resp. těm, kdo mě
navrhli. Bylo by ode mne vůči nim neslušné nabídnutou kandidaturu odmítnout.
Nikdy jsem však nebyl a nejsem příliš nápaditý člověk. Spíše umím podněty druhých
realizovat a rozvíjet. Pokud bych byl ve volbách úspěšný, pak bych se nejraději
podílel na činnosti skupinky Společenství.
Dalšími kandidáty, kteří byli navrženi a kandidaturu přijali jsou:

Patricie Červená, Jaroslava Přikrylová, Martina Přibylová, Petra
Aschenbrennerová, František Šubert, Anna Šubertová, Andrea
Čechová, Kristýna Přikrylová a Martin Červený.

JUBILANTI
Dne 10. 10. oslavil krásné 70. narozeniny
náš farník, pan Otto Páral, právník ve výslužbě.
Posledních několik let žije v obci Mrzky v domku,
který si stále zvelebuje. Většinu svého života strávil
v Praze. S manželkou Ilonou vychovali dva syny
a těší se z vnoučka Matýska. Rád se zúčastní akcí
farnosti a zajímá se o veškeré její dění. Můžeme
jej také slyšet s doprovodem varhan, když zpívá
žalmy. Peče nejenom výborný štrůdl, ale také
vlastnoručně připravuje utopence, tlačenku nebo
rybízové víno. Houbaří a je drobným pěstitelem.
Nově vede ve farnosti setkávání seniorů. Do
dalších let chceme Ottovi popřát mnoho sil,
zdraví, radosti a Božího požehnání
16 FČAS 11/2022

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ
Moje žena projevila přání, zda bych i já nepřispěl do pravidelné rubriky farního
časopisu „Knižní putování“. A protože, jak se říká, „přání mé ženy je mi rozkazem“,
ochotně a rád toto její přání plním.
Poměrně pravidelně čtu časopis Světlo, což je týdeník Matice cyrilometodějské,
kde na jeho poslední straně je vždy uvedena nabídka několika knih z jejího
vydavatelství, které jsou doprovázeny krátkou, ale výstižnou anotací nabízených
knih.
V jednom ze zářijových čísel letošního roku mě
upoutala zmínka o knize, kterou sepsal sv. Ludvík
Maria Grignion z Monfortu (1673 - 1716). Kniha
nevelká svým rozsahem má název Tajemství svatého
růžence. Dílo, které autor určil „kněžím, hříšníkům,
zbožným duším i malým dětem“, objasňuje cennost
a důležitost modlitby svatého růžence v jeho
původu, rozjímáních o životě a utrpení Krista,
v jeho přitahování milostí na pozadí mnoha divů
a zázraků.
Tři tradiční řady tajemství jsou vydavatelem
aktuálně doplněny o slova sv. Jana Pavla II. o růženci
světla.
Přestože se jedná o knihu, která svým původem
je stará již víc jak tři staletí, musím říct, že mě velmi
oslovila (a to jsem teprve v necelé půlce ).
Její četbu doporučuji všem těm, kteří chtějí
prohloubit úctu k Panně Marii, která je Prostřednice
všech milostí. Jsem přesvědčen, že každý její čtenář
mi dá za pravdu, že čas strávený s touto knihou
nebyl rozhodně ztraceným časem.

A když už jsem se takto rozepsal, nedá mi to,
abych se nezmínil o ještě jedné knize s mariánskou
tématikou, ale tentokrát jde o současnou knihu
a současného autora.
Zaujal mě již název knihy „Kecharitomene“
(výraz znamená v řečtině „plná milosti“) a napsal ji
P. Dominik Chmielewski, SDB.
17 FČAS 11/2022

Nejde o klasické pojednání o Matce Boží, ale o mariánské katecheze podepřené
mnohými dogmatickými argumenty. Kniha nabízí rozjímání na téma dogmat
o Mariině Božím mateřství a jejím Neposkvrněném početí, o Mariině zvláštním podílu
na Kristově spásném tajemství a o jejím podílu jakožto Matky Boží i Prostřednice
milostí v životě církve i jednotlivých křesťanů v návaznosti na encykliku Jana Pavla
II „Redemptoris Mater“.
Ačkoliv to z tohoto stručného „učeného“ obsahu nevypadá, kniha je napsána
velmi čtivě a živým jazykem a je znát, že autor je postavou Bohorodičky fascinován.
Čtenář se dozví mnoho nového a překvapivého o Marii a jejím významu v životě
církve i jednotlivého věřícího.
JAN PŘIKRYL
Vlna veder je asi za námi, alespoň pro tento rok. Většina z nás jede na vlně školních
a pracovních týdnů a s vyhlížením vytoužených víkendů, které by optimálně mohly
být více než dvoudenní. Jsme na vlně příprav nového čísla FČASu a kdo říká, že se
ho nic z výše uvedeného netýká, tak jen „dělá vlny“.
V neděli odpoledne jsem se rozhodla, že děti nechám jet na vlně pohádek a já
si dám kapku příjemného čtení. Mám pro vás knihu, která ležela na stolku už pár
měsíců, a teď přišel její čas. Vazba mäkká, jazyk slovenský, stran celkem 376 a rok
vydania 2021. Vyšla ve slovenském nakladatelství Absynt, napsal ji a ilustroval
člověk jménem Aj Dungo (ilustrátor a surfař) a jmenuje se „Vo vlnách“.
Dovolte mi, abych zde uvedla slovenskou
anotaci ve zkrácené formě, protože
v češtině to bude znít moc „tvrdo“.
Nádherný príbeh o krehkosti lásky, sile
priateľstva, ale aj bezmocnosti pred tvárou
neúprosnej smrti, pretkaný vášňou pre jazdu
na nespútaných morských vlnách. Túto knihu
napísala láska! Niektoré prázdne miesta
v našich životoch nezaplní už nikto a nič.
Navždy budú patriť tým, čo odišli...

Jde o grafický román, takže textu jen tolik,
kolik bylo potřeba. Pak už jedete na vlně…
Užijte si to!
PETRA MARHOUNOVÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO
Matoušovo evangelium – Eklesiologická řeč
V našem věnování se jednotlivým evangeliím se poslední měsíce zaměřujeme na
evangelistu Matouše a na Ježíšovy řeči, které nám svatopisec ve svém díle předkládá.
V tomto čísle si řekneme něco o čtvrté z těchto řečí, o tak zvané Eklesiologické řeči.
Ta zakončuje oddíl, který představuje formování společenství Kristových učedníků
a v ní Ježíš představuje, jaké charakteristiky má tato komunita mít, jak se má v této
komunitě žít.
V části, která řeči předchází (kapitoly 14-17) můžeme číst hned několik textů,
které na život komunity a její formování odkazují. Slyšíme zde dvakrát o zázračném
nasycení lidí (komunita, která je sycena), Ježíš hovoří o pravé čistotě, ve které je
možné skutečně oslavovat Boha. Je zde také kananejská žena a vyjádření významu
víry, respektive toho, že i pohané jsou přizváni k účasti na Božích zaslíbeních.
A rozhodně nemůžeme opomenout Petrovo vyznání u Caesareje Filipovy
a především Ježíšova slova o tom, že Petr je skála, na které vybuduje církev,
respektive předání klíčů nebeského království.
To vše je jakoby předehrou řeči, ve které se Ježíš zaměří na život v komunitě
církve – srov. 18. kapitola. My se nyní postupně zaměříme na jednotlivé výroky této
pozoruhodné řeči. Začněme strukturou:
Mt 18, 1-35
• 18,1-5 – spor učedníků o přednostní postavení.
• 18,6-11 – varování učedníků před svedením a opovrhováním.
• 18,12-14 – podobenství o ztracené ovečce.
• 18,15-22 – o zodpovědnosti za bratra.
• 18,23-35 – podobenství o nemilosrdném věřiteli.
Spor o prvenství
Začátek této řeči obstarává spor učedníků o prvenství. Hovoří se zde
o přednostním postavení maličkých. Třebaže se výslovně hovoří o tomto postavení
v rámci nebeského království, přesto je nejen možné, ale také vhodné vnímat
toto upřednostnění v samotné komunitě církve. Kristovi učedníci si mají stále
uvědomovat, že jejich společenství není prostředím mocenského boje o to, kdo
je největší, ale je místem, kde každý považuje druhého za většího, než je on sám
(srov. Flp 2,3). Ne náhodou tímto Ježíš tuto řeč začíná. Správný postoj, správné
hodnocení sebe sama, správný přístup k druhému, to vše je předpoklad toho, aby
komunita mohla žít.
Varování učedníků před svedením a opovrhováním
Pokračuje se ve slovech o maličkých. Ježíš tyto maličké brání. Varuje před
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svedením ke hříchu. Z kontextu (co má ten, kdo pohoršil, dělat) jasně vyplývá, že
se v tuto chvíli nemá na mysli svedení k jakémukoli hříchu. Jde o takové svádění,
které odvádí člověka od Ježíše, respektive brání druhému v následování Ježíše.
Slovo pohoršení se v řečtině řekne „skandalon“ a znamená „kamínek v botě“.
Ten kamínek, který dráždí člověka a činí mu nejen obtížným, ale skoro nemožným
kráčení vpřed k cíli.
Opravdu bychom si měli uvědomit závažnost toho, když v komunitě církve druhé
svádíme ke zlému, či jim znesnadňujeme možnost následovat Ježíše. Ježíš je vůči
takovému jednání dosti striktní – pro takového člověka by bylo lepší, aby byl
utopen…
V závěru této části pak Ježíš brání maličké také vůči posměchu. Těmi, kterými
ostatní pohrdají, kterým se smějí pro jejich víru, těm Ježíš věnuje zvláštní péči.

Podobenství o ztracené ovečce
V kontextu Matoušova evangelia můžeme za zbloudilou ovci považovat
zmíněného maličkého. Toho, který potřebuje zvláštní péči, více péče, než těch
zbylých devětadevadesát. Zároveň se zde představuje péče pastýře, který hledá
každou ovci. Komunita církve by měla být společenstvím, které hledá každého
ztraceného.
K tomu se budou vztahovat i následující verše. Je však dobré již v tuto chvíli
zmínit, že komunita církve, které píše Matouš své evangelium, mohla čítat třeba
tak 20 věřících, tedy počet, kde se každý počítá, kde ztráta každého je něčím, co se
dotýká celého společenství. To není jak ve farnosti, kde je 300 věřících a někdo se
ztratí, zabloudí a my si toho bohužel ani nevšimneme.
O zodpovědnosti za bratra
Každý člen komunity (nejen pastýř), je zodpovědný za bratra a jeho úkolem má
být „získat“ bratra. Ve verších 15-18 nacházíme velmi podrobný popis toho, jak to
máme činit. Mnozí vnímají tato slova jako „exkomunikační proces“. Jistě, i tak je
možné ho vnímat. Avšak nejen kontext ale např. i ona důležitost získat bratra nám
ukazuje, že jde primárně o trochu něco jiného.
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Zde představované bratrské napomínání
se znovu netýká nějakého přešlapu, zlozvyku
nebo něčeho podobného ze strany bratra. Jde
o něco velmi podstatného. Cílem veškerého
napomínání není obrátit bratra nebo mu ukázat
pravdu. Cílem je získat bratra nebo můžeme
ještě rozvinout toto tvrzení a říci získat za bratra.
To je velmi důležité. A můžeme odkázat hned na
dvě věci.
První z nich je to, co následuje v tomto úryvku.
Tvrzení „ať je pro tebe jako pohan nebo celník“
představuje konkrétního pohana a celníka
(řečtina zde užívá určité členy). Jsou to konkrétní
lidé, na které Ježíš může ukázat a kteří jsou
čtenáři známí. Je to ten celník (možná Matouš?).
Slova „ať je pro tebe jako tento celník“ tedy
odkazují na to, že když se dotyčný nezmění na základě napomenutí, musí nastoupit
o to větší láska.
Druhou z věcí je to, co čteme v Lukášově evangeliu ve velmi dobře známém
podobenství o marnotratném synovi (já bych spíše hovořil o podobenství o dvou
ztracených synech a milosrdném otci). Když starší syn vraceje se z pole hovoří
s otcem, užívá pro mladšího bratra spojení „tento tvůj syn“. Otec mu ale odpovídá,
„tento tvůj bratr“. Jakoby vybízel svého staršího syna, aby pochopil, že musí
mladšího bratra znovu „získat“ za bratra. A to učiní tím, že mu odpustí!
Tomu pak odpovídá i Petrova otázka, kolikrát má odpustit a Ježíšova odpověď.
Ježíš Petrovi jinými slovy říká: „Petře, neptej se, kolikrát máš odpustit. Odpuštění
musí být něco automatického“. A já rád k tomu dodávám, že odpuštění je jeden
z nejvznešenějších projevů sebelásky.
Úryvek obsahuje také vyjádření, proč potřebujeme získat bratra. Potřebujeme
ho proto, aby byl Kristus přítomný mezi námi. Potřebuji toho druhého, neboť tam,
kde jsou dva nebo tři shromážděni v Kristově jménu, tam je on uprostřed nich.
Podobenství o nemilosrdném věřiteli
Celá eklesiologická řeč je zakončena podobenstvím o nemilosrdném věřiteli.
O katastrofě, kterou je neodpuštění. Je to podobenství, které rozvíjí blahoslavenství
– blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
Na závěr můžeme shrnout celou řeč tím, že poukážeme na to, o čem Ježíš zvlášť
mluví, když hovoří o životě v komunitě církve. Mluví převážně o odpuštění! Už
to je dosti výmluvné. Pravé společenství věřících se pozná podle toho, že je to
společenství těch, kteří si vzájemně odpouštějí a kteří se snaží vzájemně získat
druhého za svého bratra!
R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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PUTOVÁNÍ
...nejen do Mariazell

Víkend 8. - 9. října strávili někteří z nás na cestě. Opustili jsme na chvíli nejen
hranice naší farnosti, ale i hranice naší republiky. Vydali jsme se do míst, se kterými
nás pojí naše minulost a kde naši předci zanechali své stopy. Nyní nastal čas, abychom
je tam zanechali i my. Navštívili jsme poutní místo Mariazell a v místní bazilice
jsme slavili mši svatou. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do kláštera
v Lilienfeldu, kde na nás čekalo hodně prohlídky a trocha spánku. Následující ráno
a dopoledne jsme strávili opět na cestě, tentokrát do rakouského města Linz
v jehož Katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie jsme slavili nedělní mši
svatou. Po prohlídce Mariendomu a dalších míst ve městě jsme již naposledy usedli
do sdílených vozů a vydali se na cestu zpět. To jsou ve zkratce základní informace
o naší říjnové pouti. Asi vám to, milí čtenáři, mnoho nedalo, že?
Přemýšlela jsem o tom, co poutníkům takové putování vlastně přináší.
Samozřejmě kromě modliteb a jejich úmyslů, se kterými je vykonávána. A napadá
mě slovo SDÍLENÍ (mé oblíbené).
Co jsme tedy na pouti do Mariazell vlastně sdíleli? Tak například automobily. Kdyby
ti, co mají spolehlivé dopravní prostředky, v nich neposkytli místa, někteří z nás by
se tak daleko nedostali. Sdíleli jsme radost z poprvé viděného. Často jsme sdíleli
úžas nad tím, co dokázala vytvořit lidská ruka. Sdíleli jsme únavu při nekonečné
noční prohlídce v Lilienfeldu. Má „řidička“ se mnou trpělivě sdílela mou snahu
zadržet obsah žaludku na svém místě, když jsme projížděli horskými serpentýnami.
Rakousko s námi sdílelo svou nádhernou krajinu oděnou do podzimních barev.
A všichni dohromady jsme sdíleli, tak nějak mimoděk a nenápadně, svou radost
z Boha.
LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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PRO DĚTI
Mamka nám říkávala, že malým dětem sirky do ruky nepatří. Nicméně jsme je
v její přítomnosti do ruky dostávali a společně jsme se učili zapalovat sirku
a následně i svíčku.
Vy už máte na obrázcích svíčky zapálené, ale abyste si je, kamarádi, mohli vybarvit
a případně i vystřihnout, budete mít úkol.
Přichází období „dušiček“ a určitě budete společně s rodiči chodit na hřbitovy. Za
každou návštěvu hřbitova a tedy i za každou modlitbu za duše v očistci si vybarvěte
jednu svíčku. Držím vám palce a myslím na všechny duše, abychom jim svými
modlitbami právě v tento listopadový čas pomohli.
Zdraví vás

MAGDALENA MARHOUNOVÁ
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Učiň mě, Pane, nástrojem
text písně z kancionálu, 928

Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším,
kde tiskne bezpráví, ať křivdy snáším,
ať smírem spojuji, kde dělí hádky,
ať pravdou přemáhám omyl a zmatky.
Ať vírou postavím hráz pochybnostem,
ať propast zoufalství překlenu mostem,
kde vládne temnota, ať světlo křesám,
se všemi smutnými ať v tobě plesám.
Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé:
víc než být potěšen, chci těšit jiné,
víc než být pochopen, druhé chci chápat,
víc, než být milován, chci lásku dávat.
Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme,
kdo ztrácí, nalézá sebe i jiné,
kdo bližním odpouští, sám milost pozná,
ba ani smrt mu víc nebude hrozná.

Učiň mě, Pane, nástrojem,
ať zářím,
ať zářím tvým pokojem.

