
Drazí bratři a sestry, 
vstupujeme do měsíce října, měsíce růžence. Mám velkou radost, že v naší 

farnosti je společenství, které se modlí alespoň desátek denně v rámci živého 
růžence. Děkuji všem, kdo jsou do této aktivity zapojeni. 

Modlitba růžence se pravděpodobně rodila někdy ve 13. stol. v cisterciáckých 
klášterech, jako modlitba pro negramotné, kteří se jej tak modlili místo denní 
modlitby církve. Do širokého povědomí jej ale uvedl papež Pius V. roku 1571. Od té 
doby papežové vybízeli věřící, aby se tuto modlitbu modlili, zvláště k ní zvali rodiny 
(včetně dětí). Modlitba růžence totiž představuje v mnoha ohledech mocný nástroj 
pro duchovní život. Pokud byste si chtěli o dějinách této modlitby přečíst více, 
odkazuji třeba na: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200428modlitba-ruzence-a-
papezove

Chtěl bych vás v tomto měsíci pozvat, abyste se snažili modlit denně alespoň 
desátek růžence (jednotlivci i rodiny společně), ale v lepším případě se modlit celý 
růženec, se zvláštní prosbou za naši farnost a za ty, kdo prožívají různá soužení. 
Děkuji.

V tomto měsíci vyrazíme také na farní pouť do Mariazell. Věřím, že to pro nás 
bude požehnaný čas vzájemnosti a duchovního růstu. Mariazell je pro naši farnost 
nepatrně známé místo, neboť oltář Panny Marie ve farním kostele je kopií oltáře  
v tomto poutním místě (vytvořený koncem 18. stol. na popud cisterciáckého 
mnicha, který se po zavření kontemplativních klášterů císařem Josefem II. dostal 
do Českého Brodu a zde, v nostalgii po tomto místě, nechal vytvořit kopii oltáře). 
Děkuji všem, kdo pouť připravují i všem, kteří se na ni vydávají.

V říjnu se také bude v naší farnosti konat oblastní setkání katechetů. Na něj 
jsou zváni nejen katecheté, ale také učitelé, vychovatelé a všichni, kteří mají  
o tuto oblast zájem. Všechny srdečně na setkání zvu. Bližší informace najdete např.  
v tomto časopisu.

Drazí farníci, těším se na další společně prožité období ve společném putování, 
modlitbě a spolupráci.

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 10/2022

říjen



akce pořádaná Církví adventistů sedmého dne
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  VĚCI BUDOUCÍ

V rámci cyklu Čaj o šesté vás zveme na cestopisnou přednášku:

ESTONSKO, země hradů a dávných eposů
přednáší Libor Drahoňovský
etnolog a cestovatel
termín: pondělí 24. října v 18:00 hod. 
místo: Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod

O své přednášce napsal:
Převážně rovinaté Estonsko se na první pohled může jevit poměrně fádní 

zemí. Přes polovinu jeho rozlohy pokrývají lesy, které střídají menší pole či louky  
a většinu vesnic tvoří roztroušené samoty. Davy turistů tu většinou nepotkáte, i když 
historických pamětihodností a přírodních krás je zde opravdu požehnaně. Kromě 
dochovaného středověkého jádra metropole Tallinnu si prohlédneme například 
starobylé hrady křižáků, hodnotné gotické kostely, drobné zámečky, větrné mlýny 
i majáky na pobřeží. Estonsko představuje pozoruhodnou směsici národnostních 
i kulturních vlivů. Své stopy zde zanechali Němci, Dánové, Švédové i Rusové. 
Východní část Estonska představuje důležitý průmyslový region, a tak si i milovníci 
industriální architektury přijdou na své. Pokocháme se pohledy na továrny nejen  
z 19. století, ale i z dob sovětských.

Po celé zemi zanechal dávný ledovec spoustu nádherných balvanů. Ty se 
nachází zejména u mořského pobřeží, které místy lemují vysoké útesy i původní 
lužní pralesy. K estonské přírodě neodmyslitelně patří spousta jezírek, rašelinišť  
a jedinečné ostrovy.

Všichni jste srdečně zváni. 
ČESTMÍR ŠŤOVÍČEK

Kolín
tel.: 737 820 318

Oblastní setkání katechetů a pedagogů v Českém Brodě

Ve středu 19. 10. se uskuteční na faře v Českém Brodě první oblastní setkání  
o katechezi, výuce náboženství a hodnotové výchově dětí, mladých lidí i dospělých. 
Setkání organizují Středisko pro katechezi a výuku náboženství a Pedagogické 
centrum Arcibiskupství pražského (dále AP) ve spolupráci s naší farností. Setkání 
začne v 19 hod., předpokládaný konec bude v 21 hod. 

Srdečně jsou zváni všichni, kdo působí ve vzdělávání a výchově jako katecheté, 
učitelé, vychovatelé, vedoucí různých volnočasových aktivit, doprovázející apod. 
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Týká se to svěcených služebníků církve, řeholníků i těch, kteří působí v civilních 
profesích (tzv. laiků v církvi). 

První setkání bude sloužit k vzájemnému představení sebe a své služby  
a aktuálních témat, která je užitečné řešit společně. Další setkání bude navazovat 
na jaře a do budoucna se počítá se dvěma setkáními ročně. 

Zájemci se mohou přihlásit prostřednictvím internetových stránek AP, kde se  
v záhlaví dozvědí více i o dalších důvodech a účelu těchto setkání. 

Liturgická výchova v katechezi
V sobotu 1. října začne na Katolické teologické fakultě v Praze kurz v rámci 

Celoživotního vzdělávání, který je zaměřen na uschopnění sebe sama, členů rodiny 
a dalších věřících prožívat a slavit mši svatou vědomě, tj. s porozuměním tak, aby 
se mohla stát středem a vrcholem našeho života z víry. Kurz představí východiska  
a určitou cestu k tomuto porozumění. Bude zahrnovat i další svátosti (zejména 
křest, biřmování, svátost smíření). Účastníci dostanou přístup k řadě pomůcek, 
které lze využít v rodině a ve farní katechezi dětí i dospělých.

Podrobnosti ke kurzu se dozvíte na této 
stránce: 

https://www.katechezedobrehopastyre.cz/
news/kurz-czv-liturgicka-vychova-na-ktf-uk-v-
praze-2022/ 

Přihlašování na stránce KTF: https://www.czv.
ktf.cuni.cz/CZVKTF-194.html

Adresa pro přihlašování: 
https://katechete.apha.cz/novinky/oblastni-

setkani-katechetu-a-pedagogu-arcidieceze-
prazske
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VĚCI NEDÁVNO MINULÉ

Bylo zlaté posvícení…
Někdo je spokojený, někdo si možná říká, že až tak zlaté nebylo, někdo je rád, že 

je za námi. Ale určitě je na místě poděkovat všem, kdo jakkoli přispěli k tomu, že ze 
strany farnosti nějaké bylo. Ač se letos může jevit, že jsme se moc nepředvedli, i za 
drobnostmi je většinou nemálo práce, úsilí a snahy. A aby příště bylo ještě trochu 
„zlatější“, pojďme dát dohromady poklad osobních zkušeností, dojmů, zážitků ale 
i zklamání, přidejme připomínky a nápady, jak to příště udělat lépe nebo co dělat, 
či nedělat. Prosím tímto vás, kteří jste cokoli zajišťovali, připravovali, pomáhali, 
hlídali, hledali, třeba i nehledali a nenašli před a během posvícení, přispějte do 
společného svými postřehy. Sdělte je osobně Aničce Kašparové, Petře Najbertové 
nebo mně nebo ještě lépe napište na některou z našich mailových adres: 

michaela.kasparova@centrum.cz, • 
annavkasparova@gmail.com, • 
petra.najbertova@seznam.cz . • 

Třeba se i díky vám povede do příště něco vylepšit.
Děkuji všem 

MICHAELA KAŠPAROVÁ

Zájem o hlavu pana faráře
V sobotu 17. září oslavil otec Martin poslední narozeniny s trojkou na začátku. 

Oslava se spojila s nedělním českobrodským posvícením, kde mu byl v Oranžové 
zahradě předán věcný dárek – mikroplyšové povlečení s potiskem oveček (tak nás 
může pan farář „pást“, i když bude spát :), které do chladných prostor fary určitě 
přijde vhod. Farnice paní Lenka Hrončeková se zhostila upečení krásného velké 
dortu s „jedlou“ fotkou otce Martina. 
O otce byl velký zájem, zvláště o jeho 
hlavu, kterou si rozdělili Pepík Strnad 
s Ondrou Přikrylem. Zájem ochutnat 
měl i vzácný host našeho posvícení 
otec arcibiskup Jan Graubner. Do 
dalších let otci Martinovi přejeme 
hodně sil, pokoje, radosti a po smrti 
království nebeské, jak říkával jeho 
předchůdce otec Matúš.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ



6 FČAS 10/2022

LITURGICKÉ OKÉNKO

Matoušovo evangelium – řeč v podobenstvích
Poslední čísla farního časopisu se postupně věnujeme Matoušovu evangeliu  

a jednotlivým řečem, které v nich Ježíš pronáší. Připomeňme, že evangelista Matouš 
Ježíšovy výroky shrnuje do řečí, které mají svou vlastní tematiku a které zakončují 
určitou pasáž evangelia představující část Ježíšova života.

Řeč v podobenstvích tak není kapitolou, do které by evangelista Matouš 
„nasázel“ všechna podobenství, která Ježíš řekl, či která si vybavil, ale je to souhrn 
sedmi podobenství, které mají nějakou tematiku, totiž představují tajemství Božího 
království. 

Ježíšovo působení
V 10. kapitole nám evangelista předložil Ježíšovu Misijní řeč. 11. a 12. kapitola 

pokračují vyprávěním o Ježíšově poslání. V začátku 11. kapitoly čteme Ježíšova 
slova o výjimečnosti Jana Křtitele. Následují slova výtky směřovaná k městům, která 
nedostatečně zareagovala na Ježíšovo působení, která se dostatečně nerozhodla 
pro nebeské království, které Ježíš hlásá. Zajímavostí je, že jedním z měst, které 
je kritizováno, je také město Kafarnaum. To je obecně v evangeliích označováno 
za Ježíšovo město, respektive se poukazuje na to, že zatímco v Nazaretě Ježíše 
nepřijali, v Kafarnaum se Ježíš setkal s porozuměním. Z tohoto města pocházeli 
také první učedníci. A přesto, i tomuto městu Ježíš adresuje slova: „A ty, Kafarnaum, 
budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly 
ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška“. Nedostatečná reakce 
na Ježíšem přinášené nebeské království, a zdůrazněme, že zmiňovaná i výslovně  
k městu Kafarnaum, je katastrofou.

Ve 12. kapitole pak čteme o tom, že Ježíšovo působení vede ke sporům s jeho 
osobou. Tyto spory odhalují tříbení duchů. Řeč v podobenstvích ve 13. kapitole se 
pak snaží posluchače vybídnout k rozhodnutí, aby se stali těmi, kteří rozumí, nebo 
se rozhodli, že chtějí být těmi, kteří nerozumí. (jsou zatvrzelí – srov. vv. 14n).

Řeč v podobenstvích
Ve 13. kapitole máme celkem 7 podobenství (číslo plnosti), která odhalují 

tajemství nebeského království a výzvu k jeho přijetí. Představme si strukturu této 
kapitoly:

13,1-23 – Podobenství o rozsévači• 
  - proč Ježíš mluví v podobenstvích
  - výklad podobenství o rozsévači

13,24-43 – podobenství o pleveli mezi pšenicí• 
	 	 -	podobenství	o	hořčičném	zrnku
	 	 -	podobenství	o	kvasu
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   - Ježíš mluví k zástupu jen v podobenstvích
  - výklad podobenství o pleveli

13,44-52 – podobenství o pokladu• 
	 	 -	podobenství	o	perle
	 	 -	podobenství	o	síti
   - rozuměli jste všemu?
  - věci nové i staré

Nyní si v krátkosti představme zmíněných sedm tajemství nebeského království:

1. tajemství – ohromující úroda
V prvních verších Ježíš vychází ke kázání a podobá se tak rozsévači, který začíná 

sít. Následuje odhalení prvního tajemství, které zdůrazňuje, že i přes první zdání 
a přes všechny překážky je nakonec úroda ohromující, a tedy i úspěch nebeského 
království velký. 

Na to navazují slova rozlišující ty, kdo slyší a ty, kdo neslyší. Problém totiž není 
v semeni, ale v půdě. Respektive i zde je povzbuzující poselství: třebaže je mnoho 
věcí, které mohou bránit v porozumění Božímu slovu a růstu nebeského království, 
přesto se obé nakonec prosadí. A to způsobem, kdy plody jsou obrovské.

2. tajemství – nechejte růst obojí
Řecký termín pro plevel představuje jedovatý koukol, který je v počátku velmi 

podobný pšenici (těžko jej lze odlišit). Později se silně proplétá s jejími kořeny. 
Proto bylo plení jak na začátku, tak i později velice namáhavé a „nebezpečné“ – 
že se vytrhne pšenice. Proto se má nechat růst obojí – nebeské království i to zlé, 
protože s vytrháváním zla by mohlo být ničeno nebeské království. Odděleno bude 
na konci. Určitou zvěstí také je, že koukol se nakonec stal i trochu potřebným: když 
se nechal vyrůst, mohl se v této oblasti chudé na dřevo používat jako palivo.

3. tajemství – nebeské království roste a stává se velkým
Řeč je o člověku, který zasel hořčičné zrnko na svém poli. Tento člověk je 

zosobněn Ježíšem. Ježíš je nejen hlasatel, ale také původce nebeského království. 
Z hořčičného zrnka se stává strom. Matouš tedy představuje velikost nebeského 
království, které se v tuto chvíli zdá nepatrné.

Nebeské království se uskutečňuje již nyní v církvi. Následující slova pak představují 
rostoucí církev, která se stává místem, kde mohou hnízdit ptáci nebes.

4. tajemství – nebeské království proniká všechno
Následuje podobenství o kvasu, které rozvíjí podobenství předchozí. Tak jako 

malé množství kvasu všechno prokvasí, tak i nebeské království (třebaže je v tuto 
chvíli ještě malé), prokvasí a promění celou společnost. Církev se nemusí být, že je 
malá, má v sobě moc kvasu!
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Tuto část zakončují slova o významu podobenství a odpovědnosti křesťanů. 
Zmíněná slova můžeme vnímat i jako vyjádření toho, že někteří křesťané neberou 
své povolání k následování Ježíše dostatečně vážně. 

5. a 6. tajemství – nebeské království vyžaduje totální nasazení
Následující dvě podobenství patří k sobě. Jak podobenství o pokladu, tak  

o vzácné perle představují výjimečnost nebeského království a na to odpovídající 
reakci člověka, který vsadí všechno na jednu kartu. Vyžaduje se všechno prodat  
a udělat vše pro to, aby člověk nebeské království získal.

7. tajemství – nabídka pro všechny
Všichni jsou chyceni do sítě. Teprve později dochází k rozdělení. Nebeské království 

je pro všechny, všichni jsou zváni, ale ne všichni pak budou uznáni „za hodné“.
Celá řeč je zakončena otázkou, zda posluchači vše pochopili. Pochopili jste 

tajemství nebeského království a pochopili jste, jak se tedy máte zachovat?

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÝ VENDELÍN
Svatý Vendelín, opat, jehož svátek si připomínáme dne 20. října, se narodil v roce 

544 ve Skotsku.

V rámci iroskotské misie působil v 6. století  
v trevírské diecézi.

Svatý Vendelín byl prý synem skotského krále. 
Bylo mu dvacet let, když se rozhodl ke kajícné 
pouti do Říma. Putoval na zapřenou, jako chudý 
poutník. Při návratu si kdesi u Trevíru vyprošoval 
jídlo a šlechtic, jemuž statek patřil, jej pokáral: 
„Mladý, zdravý chlap, a nestydí se žebrat, místo 
aby pracoval!“ Vendelín se zastyděl a požádal 
o službu. Stal se pasákem dobytka. V jeho 
péči pánův dobytek prospíval, pán jej chválil  
a ostatní služebníci začali žárlit. Proto žalovali, 
že prý Vendelín vyhání dobytek na pastvu příliš 
daleko od statku. Pán si jejich sdělení ověřil  
a za Vendelínem zajel. Našel pasoucí se stádo na 
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úbočí vzdáleného kopce a klečícího Vendelína pohrouženého v modlitbu. Rozzlobil 
se, protože byl přesvědčen, že stádo opravdu nemůže dojít do večera zpět do 
chléva, a Vendelín pokorně poslouchal jeho výtky. Pak mu řekl: „Upokoj se, pane. 
Stádo bude včas v ohradě.“ „Leda by se stal zázrak,“ vztekal se šlechtic a jel zpátky. 
Jenže po návratu zjistil, že Vendelín je už s dobytkem zpátky.

Pán pochopil, že jeho mladý pasák není obyčejný člověk, prosil Vendelína za 
odpuštění a aby svou křivdu nějak napravil, postavil pro něho poustevnu, aby se 
mohl nerušeně věnovat modlitbě a rozjímání. Brzy o Vendelínově zbožném životě 
uslyšeli mniši z nedalekého kláštera v Tholey, vyhledali ho a zvolili opatem. V tomto 
sárském klášteře prý asi sedmdesátiletý sv. Vendelín roku 617 zemřel.

Jeho hrob se nachází v sárském městě Sankt Wendel, které vzniklo na místě jeho 
pohřbu. 

Podle legendy země nepřijala jeho tělo do hrobu, a tak je mniši naložili na káru  
a nechali voly, ať je zavezou, kam chtějí. Oni ho přivezli na místo jeho poustevny, na 
horu, kde se modlíval. Tam byl pohřben a tam vzniklo poutní místo St. Wendel nad 
Sárou, které se nachází 40 km SV od Saarbrücken a 170 km JZ od Frankfurtu. 

Chrám nad hrobem byl vysvěcen v roce 1360 a bazilika byla v dalších letech 
dostavována. V roce 1400 až 1465 byla vystavěna západní část s věžemi, střední 
loď a portál. Roku 1753 střední věž dostala podobu barokní kopule. Náhrobek  
(zv. tumba) s Vendelínovými ostatky a s postavami apoštolů po stranách je umístěn 
za hlavním oltářem.

Patron: pastýřů a poutníků, ochránce dobytka a polí. Ačkoli sv. Vendelín nepatří 
mezi obvyklých 14 svatých pomocníků v nouzi, někdy je mezi ně počítán. Je 
vyobrazován jako poutník, mnich nebo pastýř. Jeho poutní hůl vypadá někdy spíše 
jako kyj pastýře. 

Kaple a chrámy zasvěcené  
sv. Vendelínovi jsou četné nejen 
v Evropě, ale najdeme je i v jižní 
Americe, Africe a v Číně. V naší 
zemi se také nachází mnoho soch 
tohoto světce, zejména z období 
baroka a začátku 18. století. 
Například u Českého Šternberka, 
na Velehradě, Bílé Vodě, Telči, 
Hodoníně, Holešově a dalších 
místech.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Některé knihy hledáme my, některé si najdou nás.
Jistě většina z vás zná autobiografickou knihu svaté Terezie z Lisieux – Dějiny 

duše. Měla jsem chuť si přečíst něco jiného o Terezičce. A tak se stalo, že…

Často se ve své práci setkávám s lidmi, kteří 
mají úzkosti, strachy, v některých případech  
i deprese a o pocitu viny ani nemluvě. V jednu 
chvíli, kdy jsem narazila na jméno Joel Pralong 
(jde o francouzského kněze a terapeuta) 
bylo jasné, že kniha, kterou napsal, mi byla 
„poslána“.  Jde o titul „Cesta důvěry se svatou 
Terezičkou z úzkosti, deprese, pocitu viny“. Co 
z toho budu moci použít ještě nevím, ale jsem 
si jistá, že mi radí odborníci na slovo vzatí.  
Z její zkušenosti se zrodila nová cesta „malá 
cesta lásky“. Joel Pralong popisuje, jak své 
symptomy Terezička ve svém duchovním životě 
proměňovala a následně nabízí čtenářům 
způsob, jak se jí inspirovat. Více k tomu nejsem 
schopna napsat, jedině snad, že ji ráda půjčím 
těm, kteří rovněž touží po inspiraci.

Druhou a dnes i poslední knihou je „A smutek utek“ od Marky Míkové. Čteme 
si ji s dětmi na dobrou noc. Každý večer odhalujeme příběh jednoho smutku. 
Například Smutek šedivý, kterého nejčastěji potkáváme (nebo on nás?), když venku 
prší, musíme do školy nebo do práce, 
musíme stihnout autobus a nám se 
nic nechce. Shodíte ho z krku, když se 
začnete smát nebo si začnete povídat 
se svými kamarády. O dalších smutcích 
si přečtěte sami. 

Posílám úsměvy od ucha k uchu  
a nebojte se!

PETRA MARHOUNOVÁ
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V rámci výstavy Velebení domova vás zveme  

na P O D Z I M N Í  T V O Ř E N Í 
 - tvořivé dílny pro děti, které se uskuteční v prostorách  

Oranžové zahrady (Husovo náměstí 78, Český Brod) 

8. 10. 2022 od 9 do 16 hodin.
Během tohoto dne zde bude k dispozici několik stanovišť, na kterých si 
budou děti moci vyzkoušet např. malování na trička nebo na tašky, 
tvoření z korálků a korálů, motání svíček, vyřezávání dýní apod.

K prodeji zde budou také výrobky vystavujících výtvarníků a klučovské víno.

Dílny budou zpoplatněny do 50,- Kč.

PROPAGACE FARNOSTI

Již několik let přemýšlím o vytvoření nějakých videí, které by propagovaly naši 
farnost. Ať už jednotlivá společenství, tak třeba také kostely, apod… Taková videa 
by se nám hodila především na stránky farnosti, nebo také na jednotlivé akce, které 
pořádáme, jako např. slavnostní večer v rámci posvícení, nebo poděkování v rámci 
tříkrálové koledy.

V září vytvořily děti Najbertovy video k první hodině náboženství. A v důsledku 
toho se přihlásily dvě mladé dívky farnosti, že už dřív se snažily vytvořit video  
o kostele Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích. Tím se ve mně staré úvahy 
probudily… Obracím se tedy na farníky – děti, mládež, rodiny…, zda by se nechtěli 
chopit příležitosti a vytvářet nějaká krátká videa (cca 1-3 minuty), která by se 
mohla takto využívat. Jak jsem již vyjádřil, je možné takto představit jednotlivá 
společenství farnosti, dějiny farnosti, jednotlivé kostely… Fantazii se meze nekladou. 
Pokud byste měli zájem se zapojit, nebo byste potřebovali s něčím pomoc, nebo 
byste chtěli pomoc nabídnout, tak se můžete hlásit u mě.

Děkuji
R. D. MARTIN SKLENÁŘ



Výtvarníci českobrodského regionu ve spolupráci 
s Římskokatolickou farností Český Brod 
vás zvou na edukační výstavu lidové tvořivosti:

5. 10. - 18. 11. 2022
Vernisáž: 5. 10. v 16:30

Kostel sv. Gotharda - galerie OCHOZ
Otevřeno každou sobotu a neděli od 11 do 16 hodin a každý čtvrtek  
od 10 do 16 hodin. Po předchozí domluvě je možné výstavu navštívit  
i v dopoledních hodinách v jiné dny. (Jana Dvořáková - 734 703 693)

Součástí výstavy jsou tvořivé dílny pro děti, které se uskuteční  
v Oranžové zahradě v sobotu 8. 10. 2022 od 9 do 16 hodin. 

KERAMIKA, SLAMĚNÉ 
OZDOBY, KOŠÍKY Z PROUTÍ A PEDIGU, 
PALIČKOVANÁ KRAJKA, DRÁTOVÁNÍ, 
SVÍČKY ZE VČELÍHO VOSKU, MALOVANÉ 
SKLO A KAMENY, DŘEVĚNÉ INTARZIE, 
OBRAZY, FOTOGRAFIE ATD.

Výstava je prodejní.


