
Drazí farníci, v měsíci listopadu jsme mohli společně prožít několik událostí.  
V první řadě bych zmínil dušičkový oktáv. Každoročně je pro mě povzbuzením, kolik lidí  
v těchto dnech přistupuje ke svátosti smíření. V letošním roce mi ale velkou radost 
udělalo také to, kolik věřících přicházelo i ve všední dny na slavení mše svaté  
a tím vyjadřovali touhu využívat příležitosti a prožívat tyto dny v prostředí Božího 
milosrdenství.

V polovině listopadu pak ve farnosti proběhly volby do pastorační rady farnosti. 
Děkuji všem, kteří se jakkoli do voleb zapojili. A gratuluji, a především děkuji těm, kteří 
přijali kandidaturu, kteří následně přijali volbu či jmenování. Těším se na spolupráci  
a společné zamýšlení se a hledání, jak se dále jako jednotlivci i farnost rozvíjet, jak 
věrně kráčet po cestě spásy.

17. listopadu proběhl také první florbalový turnaj. Bohužel jsme se potýkali  
s problémem sehnat dostatek družstev. Přesto věřím, že po prvním obtížném kroku 
budou následovat další, které už budou snazší a radostnější. Respektive, že už letní 
fotbalový turnaj bude „úspěšnější“.

V těchto dnech vstupujeme do adventní doby a nového liturgického roku. Je to pro 
nás znovu příležitost. Nemyslím v tom slova smyslu, že je to první příležitost. Ale je 
to nová příležitost, nový dar, znovu nabízený čas. Je to čas, který dostáváme od Boha, 
abychom pokročili na naší cestě za Ním. Abychom prohloubili svůj vztah s Ním, ale  
i s Kristovou církví, ať už universální, nebo tou naší místní, naší farní rodinou. Jsem si 
jistý, že Bůh má pro nás připravené velké věci. Je jen na nás, zda pozvání přijmeme  
a využijeme. Vyprošuji nám všem, abychom toto fascinující pozvání přijali.

V závěru prosince nás pak čeká slavení Vánoc. Po třech letech snad již bez jakýchkoli 
omezení, takže kromě vánočních bohoslužeb se budeme moci sejít také k tradičními 
Živému betlému v našem farním kostele. Vánoční pořad bohoslužeb můžete nalézt již 
v tomto časopisu.

Celý tento občanský rok pak budeme moci zakončit společným slavením silvestra  
v Oranžové zahradě. Rád bych ale už v tomto úvodním slově všem poděkoval za to 
dobré, co jsme mohli v letošním roce společně prožít. Těším se na další společné chvíle.

R. D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 12/2022

prosinec
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Drazí farníci, věřím, že jste zaregistrovali, že ve farnosti byla ustanovena nová 
PRF. Rád bych vás informoval o prvních krocích.

V neděli 13. listopadu proběhlo druhé kolo voleb. V nich jste zvolili následující 
členy: Jaroslavu Přikrylovou, Martinu Přibylovou, Petru Marhounovou a Martina 
Červeného (výsledky, počet hlasů… můžete nalézt na webových stránkách farnosti, 
nebo na nástěnce v kostele).

Následně jsem PRF doplnil o další čtyři kandidáty: Michaelu Kašparovou, Petru 
Najbertovou, Jiřího Rytinu a Lucii Konopíkovou. Tím, společně se mnou a jáhnem 
Janem Pečeným, čítá rada 10 členů. 

Slib složili členové PRF v neděli 20. listopadu při mši svaté, respektive na začátku 
ustavujícího zasedání. To proběhlo v úterý 22. listopadu. Trvalo jen půl hodiny, 
protože pak jsme se přesunuli na setkání do Kolína, ale během tohoto zasedání se 
stanovily další věci. Byl vybrán místopředseda. Tím se stala Jaroslava Přikrylová. 
Sekretářkou se stala Petra Najbertová.

Na zasedání jsme si také rozdělili „předsednictví“ v jednotlivých pastoračních 
synodálních skupinkách. Ty jsou novinkou. Budeme teprve hledat a cizelovat, co 
bude obsahem jednotlivých skupinek. Proto to, co píši nyní, je jen takový základ, 
nebo ještě přesněji řečeno výchozí bod, ze kterého budeme vycházet, který se bude 
upravovat (aby to bylo nejen životaschopné, ale přínosné), rozvíjet, propojovat…

Každý pověřený člen pastorační rady nyní bude vytvářet jakési jádro vlastní 
skupinky (zde již nejsou omezení jako u PRF – farník, katolík…). K tomuto jádru 
se pak mohou přidávat i další, a to dlouhodobě, nebo třeba jen nárazově – na 
nějaké konkrétní téma. Poslední slovo u výběru bude ale mít vždy odpovědný člen 
pastorační rady. Prosím, pokud se na vás někdo z členů pastorační rady obrátí, 
zamyslete se, zda byste do dané skupinky nemohli patřit, zda byste se nemohli 
zapojit. Anebo dokonce obráceně, zda byste sami nemohli oslovit odpovědného 
člena, že byste se v dané skupince viděli (to není pýcha, že to takto vyjádřím, to 
je vyjádření ochoty ke službě). Smyslem skupinek není, že dané věci dělají! ale že  
o nich společně diskutují, že se snaží hledat, přemýšlet, modlit se, otevírat 
podnětům Ducha svatého a rozlišovat… Tyto podněty pak bude „schvalovat“ PRF. 
Uvádění do praxe pak bude až další krok, se kterým se budou oslovovat i jíní, celá 
farnost. 

Jak jsem již zmínil, tyto skupinky se budou scházet podle rozhodnutí pověřeného 
člena PRF. Skupinka se domluví, kdy se sejde (takže pokud tam budou třeba 
maminky s dětmi, je možné, aby se skupinka sešla/scházela třeba dopoledne  
v 10 h…). Pokaždé ale bude dopředu vyjádřeno, kdy se sejde (vyjde to nejméně ve 
farním týdeníku) a o čem zhruba budou diskutovat – aby se případně mohl zapojit 
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jakýkoli zájemce (třeba jen na toto jedno setkání).
A nyní již k samotným skupinkám.
Skupinka Společenství. Odpovědnou osobou je Jarka Přikrylová. Obsahem této 

skupinky bude zamýšlení se nad jednotlivými společenstvími ve farnosti, nad tím, 
co bychom jako farnost mohli konat – poutě, farní dny, oslavy, farní aktivity…

Skupinka Příprava na svátosti, odpovědnou osobou je Petra Marhounová. Od 
této skupinky se očekává, že se bude zamýšlet nad tím, jak budou ve farnosti 
vypadat přípravy na svátosti (křest dětí, první svaté přijímání, příprava na biřmování, 
na svatbu, na křest dospělých, na svátost nemocných). Ale také se zde bude moci 
hovořit o slavení svátostí.

Skupinka Misijní činnost, její odpovědnou osobou je Martina Přibylová.  
S touto skupinkou bude pomáhat také Jiří Rytina. V této skupince půjde především  
o přemýšlení o tom, jak misijně působit v naší farnosti. Tedy především o vytváření 
společenství u jednotlivých kostelů, spolupráce s obcemi, koncerty, Noc kostelů  
a další akce… 

Skupinku Komunikace má na starosti Lucie Konopíková. Má se na mysli především 
komunikace „ven“. Tedy propagace farnosti, apod. Zde se bude diskutovat o tom, jak 
pracovat s médii (časopis, stránky farnosti, galerie v kostele, letáčky – představení 
farnosti, průvodce liturgií).

Skupinka Vzdělání a katecheze se bude scházet pod vedením Michaely 
Kašparové a Petry Najbertové. V této skupince se bude diskutovat o tom, jak ve 
farnosti vzdělávat, jak ke vzdělání přitahovat farníky, ale také o katechezích – PDO, 
nedělní katecheze…

A poslední skupinkou je Charitativní činnost. Tu má na starosti Martin Červený. 
Sem budou spadat věci týkající se Tříkrálové sbírky, Opravdového dárku, případná 
akce ke sv. Zdislavě a další.

To, co bude zaznívat na těchto skupinkách, bude následně zasíláno v elektronické 
podobě členům PRF. Ti budou mít trojí možnost se vyjádřit ke každému bodu. 
Přijmout ho; přijmout ho s výhradou (úprava nějakého slova, apod…); a nepřijmout. 
V takovém případě pak půjde daný bod na zasedání PRF, kde se bude projednávat. 

Prvním úkolem členů PRF nyní tedy bude vytváření těchto skupinek. A druhý 
úkol, který bude následovat, bude vytvoření nového pastoračního plánu farnosti. 
Toto vytváření bude spočívat v tom, že každá skupinka se zamyslí nad tím, co by 
mohlo být jejím úkolem a jaké výzvy a úkoly vidí ve své oblasti. Tím vznikne podklad 
pro vytvoření pastoračního plánu.

Moc se těším na vzájemnou spolupráci. Těším se také na to, že se do této činnosti 
může zapojit co nejvíce farníků a že tak můžeme zakoušet a žít synodalitu. Všechny 
vás zvu a moc prosím o to, abychom také na pastorační radu a pastorační činnost 
pamatovali ve svých modlitbách. Zvláště vás zvu na prvosobotní poutě do Tismic, 
kde naši farnost a její pastorační činnost svěřujeme do Mariiných rukou.

R.D. MARTIN SKLENÁŘ
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OHLÉDNUTÍ

Zdobení věnců
Několik generací žen a pár mužů z naší farnosti se sešlo v neděli v Oranžové 

zahradě (resp. z ní po slavnostním obědě neodešlo), aby společnými silami zkrotilo 
jehličnaté větve nůžkami, namotalo a zadrátovalo je na slaměné korpusy a připravilo 
je tak na následné zdobení nových věnců pro letošní adventní výzdobu ve farních 
kostelích. Povídalo se, vyprávělo, zpívalo se a také smálo. Ještě nás čeká zdobení, 
rozvážení a věšení hotových věnců, ale již nyní máme radost, že jsme mohli přispět 
k adventní atmosféře v kostelích, kde se společně scházíme a očekáváme příchod 
našeho Pána. Příjemné strávení této doby ve ztišení a pokoji vám přeje 

KATEŘINA ANNA 
NOVÁKOVÁ

Ještě jednou Mariazell
Milí farníci,

na pouti v Mariazell se mi dost líbila „svíčkárna“.
Bylo tam hodně zapálených svíček, asi jako prosba, nebo vzpomínka na příbuzné. 
Taky jsem jednu zapálil za babičky a dědečky, kteří už s námi nejsou a přidal jsem  
i moje dva křečky .

Děkuji za možnost se pouti 
účastnit a taky ministrovat.

BASTIAN HRONČEK



J. J. Ryba
Česká mše Vánoční 

„Hej, Mistře!“

Vox Bohemicalis, ZUŠ Český Brod, Římskokatolická farnost Český Brod,  
Město Český Brod a Obec Tismice

pořádají

Komorní smyčcový orchestr  
a Pěvecký sbor Vox Bohemica a hosté

20. 12. 2022 od 19.00 h. 
kostel sv. Gotharda, Český Brod

5. 1. 2023 od 19.00 h.  
kostel Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích

Vstupné dobrovolné
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ROZHOVOR

Podpora a pomoc potřebným rodinám s dětmi 
V Českém Brodě již řadu let provozuje LECCOS, z. s. Poradnu pro rodiny i s dalšími 

návaznými sociálními službami.  Zeptali jsme se Petra Bydžovského, zástupce 
vedoucí služeb pro rodiny, sociálního pracovníka a terapeuta,   jak taková služba 
probíhá, s čím rodinám pomáhají a proč jsou tyto služby tak potřebné. 

Jaké konkrétní služby pomoci nabízíte?
Nabízíme sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD), které 
provozujeme v terénní i ambulantní formě. K této službě patří Poradna pro 
rodiny sídlící v Českém Brodě. Dále nabízíme terénní služby, kterým říkáme 
sanace rodin. Jsou to služby pro rodiny s dětmi v obtížných životních 
situacích. Poskytujeme také psychoterapeutické služby.

Kdo může tyto služby využívat?
Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi, které se ocitnou v náročné životní 
situaci, neumí si s ní poradit a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Co znamená sanace rodin, co si pod tímto názvem můžeme představit?
Je to bezplatná terénní služba pro rodiny, které se ocitly v těžké životní 
situaci. Sociální pracovník jezdí přímo do domácnosti rodiny a řeší 
společně konkrétní problémy, např. pomoc při shánění zaměstnání, při 
hledání bydlení, při zařizování na úřadech. Pracovník poradí s rodinným 
rozpočtem a hospodařením rodiny, při vyřizování dávek nebo při řešení 
komplikovaných vztahů v rodině. V případě potřeby můžeme doprovázet 
klienty na různá jednání na úřadech, školách apod.  Sociální pracovník  
navštěvuje rodinu dle potřeby, ale minimálně 1x týdně, v případě akutní 
situace častěji.

Jak funguje Poradna pro rodiny v Českém Brodě?
Je otevřena každé pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Je to ambulantní 
služba pro klienty, kteří mohou přijít  bez objednání. Nabízíme také 
poradenství online, prostřednictvím videohovoru, při kterém není třeba 
do poradny docházet.

V těchto službách je potřebná spolupráce s úřady. Je to tak?
V programu Sanace rodin spolupracujeme s OSPODy (Orgán sociálně právní 
ochrany dětí). Spolupráce je důležitá proto, abychom dobře pochopili 
složitou situaci rodiny a mohli jí co nejlépe pomoci. 
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Pro koho jsou určeny psychoterapeutické služby, které nabízíte?
Psychoterapie je v tuto chvíli určena pro naše klienty, tedy pro rodiny  
s dětmi. Nabízíme individuální i skupinovou terapii pro dospělé  
a samozřejmě také dětskou psychoterapii. Služba není zpoplatněna. 
Podařilo se nám pro rok 2022 získat finance v grantových výzvách  
a využíváme je právě pro terapii potřebných rodin. Zaznamenali jsme  
v současné době zvýšený zájem o psychoterapii a plánujeme  nabídnout 
placené psychoterapeutické služby široké veřejnosti.

Může o pomoc požádat škola nebo jiná instituce?
Ano, obracejí se na nás ředitelé škol i učitelé s žádostí o konzultaci, pomoc 
či  podporu v rodině konkrétního žáka. 

Nabízíte i doučování žáků?
Kolegyně z aktivizačních služeb dojíždějí přímo do rodin, kde pomáhají 
dětem a rodičům se školní přípravou. Podporují zapojení rodičů do procesu 
školní přípravy. Věnují se rovněž podpoře a posilování rodičovských 
kompetencí.

Kde tyto služby nabízíte?
Na Českobrodsku, Kolínsku a Říčansku. Poradna pro rodiny je otevřena 
zatím jen v Českém Brodě, ale doplňuje ji právě zmíněné online poradenství.

Jak jsou tyto služby financovány?
SASRD, Sanace rodin, Poradna pro rodiny i psychoterapie pro potřebné 
jsou bezplatné služby. Jsou financovány z rozpočtu Středočeského kraje 
z Humanitárního fondu v rámci tematického zadání „Podpora sociálních 
aktivit“, Ministerstvem práce a sociálních věcí. Finančními partnery jsou 
také Nadace Terezy Maxové dětem, Město Český Brod a Město Kolín. 
Doučování dětí v rámci služeb Sanace rodin je podpořeno z grantového 
programu PEPCO.

Vím, že spolupracujete i s Římskokatolickou farností v Českém Brodě. Jak ta tato 
spolupráce vypadá?

Ano, je tomu tak. Místní farnost nám pomohla v době Covidu při shánění 
počítačů pro domácí výuku dětí z potřebných rodin. V loňském i letošním 
roce jsme byli také součástí Tříkrálové sbírky a část jejího výtěžku putovala 
na podporu konkrétních klientů našich sociálních služeb. Jsme za tuto 
podporu velmi rádi a věříme, že budeme spolupracovat i nadále a plnit 
naše společné poslání, tedy pomáhat tam, kde je to opravdu potřeba.

Rozhovor s Petrem Bydžovským vedla  
DITA NEKOLNÁ



Pojďme společně vytvořit peřinku pro Ježíška,  
kterou mu se třemi králi předáme  

25. 12. 2022 v Živém betlémě.
Ozdobte čtverec látky o velikosti 15 x 15 cm a přineste jej do 16. 12. 2022  
na jedno ze sběrných míst:

do kostela sv. Gotharda•  (sběrného boxu)
do poštovní schránky fary•  (Husovo náměstí 78)

Po předání Ježíškovi bude peřinka vystavena spolu s betlémy  
v galerii na ochoze kostela sv. Gotharda.

Římskokatolická farnost Český Brod vás zve ke spolupráci na adventně-vánoční akci:

Zrekonstruované výstavní prostory v galerii kostela  
sv. Gotharda volají po nových betlémech. 

Rádi bychom vystavili i ty vaše.

Pokud se chcete podělit, přineste svůj betlém   
15. - 16. 12. 2022 v čase od 17:00 do 18:00  

do kostela sv. Gotharda.

Nejzajímavější bude oceněn.
více informací  na www.farnostbrod.cz

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
ČTVEREC

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
ČTVEREC
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OKÉNKO SVĚTCŮ

Svatý Albert Veliký 
se narodil 15. listopadu roku 1280 v Kolíně nad Rýnem, kdy jsme si tentýž den 

připomněli jeho svátek. Byl jedním z nejvýznamnějších středověkých učenců  
a nejvýznamnějším německým představitelem vrcholné scholastiky, zabýval se 
studiem filozofie, teologie i přírodních věd. Pro svoji všestrannost byl nazýván 
„doctor universalis“ a patří mezi učitele církve.

Albert pocházel z rodiny švábského rytíře, 
byl však omylem považován za syna hraběte 
z Böllstadtu. Vystudoval právní fakultu na 
univerzitě v Padově, kde také vstoupil do řádu 
bratří kazatelů. Učil na univerzitách ve Francii, 
Německu a Itálii, kázal v kostelích, putoval 
zpravidla pěšky. Při všech cestách bedlivě 
pozoroval přírodu i lidi a vše promýšlel. Jakmile 
se naskytla příležitost, psal nebo diktoval. 
Miloval vědu, ale dokázal se jí v některých 
obdobích i vzdát a starat se o praktické 
záležitosti, které mu byly svěřeny. Založil a vedl 
univerzitu v Kolíně, jako provinciál spravoval 

německou provincii. Vždy se však snažil najít za sebe vhodné zástupce, aby se mohl 
k vědě vrátit. Roku 1260 byl jmenován biskupem ve významném říšském městě 
Řezně, ale již 1262 požádal o uvolnění z funkce, a dále se věnoval do konce svého 
života výlučně výuce a vědecké činnosti. 

Jeho teologické spisy patří dodnes k nejdůležitějším pokladům církve. Dílo Alberta 
je rozsáhlé (souborně vydáno v Lyonu 1651 v jedenadvaceti velkých svazcích) – 
jeho velkou část přitom tvoří komentáře k dílům Aristotelovým. Sv. Albert je 
prvním středověkým myslitelem, který svým současníkům odkrývá všechny části 
aristotelovské filozofie, včetně jejích arabských a židovských komentářů – jeho 
vlastní komentáře ale nejsou jen pouhým výkladem Aristotelových textů. Albert 
se tam, kde se domnívá, že Aristoteles chybuje nebo se vyjadřuje nepřesně, 
pokouší jeho myšlenky doplnit myšlenkami vlastními i myšlenkami dalších filosofů 
a badatelů. Velmi aktivním je i v oblasti přírodních věd – zvláště vyniká v botanice, 
zoologii a chemii, lidová víra mu pro jeho přírodovědné znalosti připisuje dokonce 
nadpřirozené schopnosti… Za zmínku mimo jiné stojí, že se má za to, že kolem roku 
1250 poprvé izoloval chemický prvek arsen.
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Během badatelské práce nashromáždil a uspořádal obrovské množství materiálu, 
který chtěl kriticky zhodnotit a zformovat v jednotný systém ve své „Sumě 
teologické“ (Summa theologiae) – tu však on sám již nedokončil, to dokázal až jeho 
velký žák, tvůrce největšího naukového systému středověku, sv. Tomáš Akvinský, 
jehož dílo je bez průkopnické Albertovy práce stěží myslitelné. Kdysi prý váhal se 
vstupem k dominikánům, protože se bál studia filozofie. Byl povzbuzen zjevením 
Panny Marie, která mu propůjčila svou moudrost. Takto „vyzbrojen“ položil  
sv. Albert základy nové křesťanské filozofie. 

Svoji moudrost sv. Albert stále považoval za propůjčenou, a proto zůstal pokojný 
i tehdy, když ho náhle opustila paměť. Poslední rok života strávil ve své cele, kde se 
vytrvalou modlitbou připravoval na konečnou pouť ke Studnici Moudrosti. 

Blahořečen byl roku 1662 a svatořečen v roce 1931, kdy byl také papežem Piem XI. 
prohlášen za učitele církve.

Jeho ostatky jsou uchovávány v pozdně románské bazilice sv. Ondřeje v Kolíně 
n. R., v římském sarkofágu v náhrobní kapli, navazující na nově odkrytou kryptu 
původní stavby kostela. Lebka je uložena v Lauingenu, (místo jeho rodiště  
v Bavorsku) a lopatka z jeho těla v Regensburgu.

Atributy: biskupské roucho, kniha, psací pero, berla, mitra
Patronem: teologů, přírodovědců, studentů přírodních věd, horníků

Úryvek ze světcových mystických myšlenek:
„Dokonalosti, která se žádá ode všech, dosahuje člověk osobně tím, že věrně 

zachovává Boží a církevní přikázání, především zákon lásky.“ Albert Veliký se 
drží teologické nauky své doby, a tak se mu zdá přirozené, že některé kategorie 
osob (biskupové, řeholníci, kněží) jsou povoláni ke svatosti zvláštním způsobem  
a dodává, že každý životní stav v církvi si žádá řadu zvláštních milostí, jež křesťanům 
pomáhá naplňovat jejich poslání tak, aby dosáhli odpovídající dokonalosti. Hlavním 
nástrojem pro směřování k dokonalosti je úsilí plnit Boží vůli. Každý křesťan má 
na Boží vůli odpovídat svobodně, soustavně a zároveň diferencovaně. Rozlišuje tři 
druhy souladu s Boží vůlí - soulad nedokonalý, dostatečný a dokonalý. Konkrétní 
témata jeho díla jsou dvě: Modlitba slz a Dary rozumu a moudrosti.“

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ

čerpáno: wikipedia, sestry dominikánky
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VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

I v letošním roce probíhá výuka náboženství dětí v naší farnosti, na kterou chodí 
přibližně 40 dětí. Výuka je jednou z věcí, která mi ve farnosti dělá radost. I proto, že 
rodiče i děti přistupují k výuce ve velké míře odpovědně – chodí, snaží se omlouvat, 
apod… Co se týká vzdělávání se, tak to je pochopitelně možné vždy zlepšovat a učit 
se víc , ale i zde konstatuji, že jsem rád, co značná část dětí ve svém věku ví.

V letošním roce jsme se vrátili k dobrovolné soutěži, v jejímž rámci mohou děti 
dělat doma dobrovolné úkoly (doma zpracovat probranou tematiku). Smyslem 
např. je, aby se k látce děti vrátily i doma se svými rodiči. Nejsem schopen poznat, 
jak to doma vypadá, ale obecně to na mě u mladších ročníků působí pozitivně. 
Jestliže v loňském roce nedělal dobrovolné domácí úkoly nikdo, v letošním roce je 
to cca 10 dětí. Věřím, že je to usnadnění učení a ochoty se doma o tom bavit.

Nyní bych se rád dostal k důvodu, proč ale především tyto řádky píši. S dětmi ve 
II. a III. třídě probíráme Písmo svaté. Věnovali jsme se praotcům a jednu hodinu 
jsme mluvili o Jákobovi. Jednou z událostí byl také Jákobův zápas s neznámým 
(srov. Gen 32). Jedno z dětí pak následující hodinu přineslo obrázek, na kterém 
tuto událost ztvárnilo. Namalovalo dva „boxery“, kteří stojí v ringu a svádí zápas. 
Krásné na tom bylo, že dítě představovalo onu situaci zasazenou do svých představ, 
do dnešní doby. Protože se mi obrázek z tohoto pohledu moc líbil, požádal jsem  
o svolení jej vytisknout, a tak se na něj můžete podívat také.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Matoušovo evangelium – Eschatologická řeč
Poslední čísla farního časopisu svou pozornost věnujeme Matoušovu evangeliu 

a pěti Ježíšovým řečem, na jejichž základě evangelista své evangelium strukturuje. 
Dnes dospíváme k poslední z těchto řečí, k Eschatologické řeči. Řecké slovo 
„eschaton“ znamená poslední. Tento termín nevyjadřuje ani tak, že je to poslední 
z řečí, ale vystihuje obsah řeči – je o posledních věcech.

Již jsme říkali, že evangelista Matouš píše své evangelium převážně židokřesťanské 
komunitě. Jednou z nejvýznamnějších osob Starého Zákona je Mojžíš, který vyvedl 
Izraelity z Egypta. Svatopisec se snaží ve svém díle mimo jiné představit Ježíše jako 
nového Mojžíše, jako osobu, která vyvádí ze zajetí hříchů a vyvádí k zaslíbené zemi. 
Pět řečí pak odkazuje na pět Mojžíšových knih.

Pátá kniha Mojžíšova je kniha Deuteronomium (v překladu druhý Zákona či 
opakování Zákona). Mojžíš, který je po 40 letech putování se svým lidem na 
hranicích Zaslíbené země opakuje v dané knize to nejdůležitější. Podobné je to  
i v páté Ježíšově řeči, v níž Ježíš na hranicích „nebe“ – v blízkosti své smrti, opakuje 
svým učedníkům to nejdůležitější a nejpodstatnější. Skoro bychom mohli říci, 
že „maje smrt na jazyku“ snaží se v krátkosti vyjádřit to, co mu leží na srdci jako 
skutečně to nejpodstatnější.

Tuto eschatologickou řeč nacházíme v Matoušově evangeliu v kapitolách 24  
a 25. Poté, co Ježíš vjel slavně do Jeruzaléma, začíná se stahovat smyčka a vyhrocuje 
se spor mezi ním a jeho oponenty. Ve 23. kapitole pak evangelista shromažďuje 
všechna Ježíšova slova proti všem významnějším osobnostem v Izraeli (především 
farizejům a učitelům Zákona). Tato slova můžeme vnímat jako argumenty, kterými 
se židokřesťanská komunita může bránit proti útoku ze strany židovské komunity.

V samotné eschatologické řeči ale již nastává zlom. Slova neobhajují, nevidí 
nepřítele venku, ale varují a burcují. Ve 24. kapitole se silněji poukazuje na to, že 
vlastní nouze posledních časů ani tak nespočívá v nebezpečích a útocích zvenčí, ale 
ve vnitrocírkevních problémech (srov. 24,10-13: ochladnutí lásky).

Od 32. verše Matouš přichází ke svému hlavnímu tématu. Zaznívá výstraha či 
vyjádření, že existují křesťané, kteří Boží soud odsouvají a nechtějí jej brát vážně. 
Křesťané si však mají uvědomit, že konec je přede dveřmi (24,33). Ačkoliv přesnou 
hodinu nezná nikdo, příchod konce světa je jistý. „Bděte tedy, protože nevíte,  
v který den váš Pán přijde“ (24,42). 

Tři podobenství 25. kapitoly pak mají toto poselství ještě umocnit. V nich Ježíš 
pozoruhodným způsobem sděluje základní poselství, které lze vyjádřit jednou 
větou – bděte, přičemž bdělost spočívá v tom, že zdvojnásobujete to, co jste 
dostali, totiž prožíváte život v lásce. Podívejme se na podobenství trochu pozorněji.
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„Buď připraven“: podobenství o deseti pannách (25,1-13)
Hned v úvodu můžeme říci, co neznamená výzva „bděte“. Protože i moudré 

panny spaly, a nebylo to nic špatného, je zřejmé, že tato výzva není namířena 
proti spánku. Bdělost spíše představuje postoj připravenosti, která se projevuje  
a vychází z připravenosti.

Za jedno z hlavních slov podobenství můžeme vnímat křik oné noci – ženich je 
tady, vyjděte (exite) mu naproti. Panny mají provést „exitus“, který spočívá v tom, 
že mohou vyjít vstříc ženichovi. A zatímco moudré jsou díky své předchozí činnosti 
připravené a mohou takto vyjít, pošetilé začínají zmatečně pobíhat a shánět se po 
oleji. Místo aby vyšly vstříc ženichovi, utíkají do města, tedy pryč od ženicha. Utíkají 
tam, kde měly být předtím – do obchodu.

Je dobré také věnovat pozornost situaci, kdy stojí u dveří a klepou. Volají, 
Pane, Pane… Odpovědí je: neznám vás. Ježíš zde v podobenství názorně ukazuje 
aplikaci svých slov z Horského kázání. V něm říkal: „Ne každý, kdo mi říká «Pane, 
Pane», vejde do království  nebeského (srov. Mt 7, 21-23). Ježíš opakuje podstatné  
a názorně ukazuje aplikaci. Podobně rozdělení panen na moudré a pošetilé 
odkazuje na rozdělení na moudrého a pošetilého stavitele (srov. Mt 7, 24nn).

Podobenství o hřivnách
Člověk si při poslechu tohoto 

podobenství může říci, že nepředkládá 
další možné varianty – např. že člověk 
bude obchodovat a nejen že obchod 
nevynese, ale například ze dvou hřiven 
zbyde pouze jedna. Toto podobenství 
ale nezaměřuje pozornost na samotnou 
skutečnost obchodu. Pracuje s tím, 
že Pánovu hřivnu je možné buďto 
zdvojnásobit, nebo zakopat. Jiná varianta 
není. 

Jestliže chyba pošetilých panen 
předchozího podobenství spočívala  
v tom, že v čase nepřítomnosti ženicha 
nezískávaly olej do zásoby, pak v tomto 
případě je problém velmi podobný 
– v době nepřítomnosti Pána člověk 
nezdvojnásoboval to, co dostal. To je 
jediné, o co se má starat – zdvojnásobit. 
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Jediné, co platí, je láska: O soudu nad světem (25,31-46)
Přistupme rovnou ke třetímu podobenství, protože to nám rozvíjí to předchozí. Co 

je tou hřivnou, kterou člověk dostal a jíž má zdvojnásobovat. Odpověď nacházíme 
zde – je to láska. 

Člověk, který nevidí potřebného, je člověkem, který hřivnu schoval. Takový 
člověk častokrát musí utíkat pryč do samoty (aby nikdo neviděl, že něco zakopává  
a následně mu to nevzal). Naopak, ten, kdo vidí potřebného, je tím, kdo 
zdvojnásobuje lásku, dává to, co sám dostal. Je tak podobný prozíravé panně, která 
nemá jen jednu baňku oleje, ale má „zdvojnásobeno“. 

Všem těmto třem podobenstvím skutečně nejlépe porozumíme, když je dáme 
do kontextu eschatologické řeči a budeme je číst společně, jako jednu větu  
o třech výpovědích. Bděte tedy (podobenství o pannách), totiž zdvojnásobujte to, 
co jste dostali (podobenství o hřivnách), totiž prožívejte život v lásce k druhým 
(podobenství o Posledním soudu).

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

MLÁDEŽNÍCI

Světový den mládeže
V pátek 18. 11. za námi přijeli 

mládežníci z Kolína a parta tří kluků 
z Prahy. Společně jsme slavili mši 
svatou, kterou kolínští skvěle hudebně 
doprovázeli. Přesunuli jsme se pak 
do Oranžové zahrady, kde jsme měli 
možnost společně strávit večer i přespat 
do soboty (hra na ocásky či jiná hra na 
babu všechny na delší dobu zaměstnala). 
Nechyběla ani společně uvařená večeře 
– špagety . V sobotu jsme jeli vlakem 
do Prahy do Salesiánského centra na 
světový den mládeže. Měli jsme možnost 
se seznámit s ostatními mládežníky  
z různých farností. Nejprve jsme hráli 
týmovou venkovní hru, při které jsme 
hledali a získávali „věci“ do pomyslného 
batohu na cesty. Následně jsme si každý 
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vybral dva workshopy, podle toho, co nás nejvíce oslovilo či zajímalo. Celý den jsme 
zakončili mší svatou, které předsedal arcibiskup Jan Graubner. Večerní cesta domů 
byla plná smíchu a dojmů, nových přátel. Věřím, že si všichni celý den moc užili, já 
tedy ano. Bohu díky.

LINDA MARHOUNOVÁ

Biřmování
Chtěl bych se s vámi trochu opožděně podělit o své dojmy z nedělní bohoslužby 

21. října, kdy jsem s našimi třemi mladými farníky z naší farnosti a s třemi  
z pečecké farnosti, přijal svátost biřmování. Na tento významný den nás duchovně 
připravoval otec Martin dva roky. Svátost biřmování udílí biskup, v našem případě 
Zdenek Wasserbauer, se kterým jsme se týden před biřmováním osobně setkali  
a měli možnost povídat si o víře. V předvečer jsme nacvičovali v kostele  
sv. Gotharda průběh mše svaté a modlili se. Na neděli byl kostel krásně vyzdobený 
a mši doprovázela křesťanská skupina Vajb klidu. Po mši bylo na faře pohoštění, 
kterým jsme slavnost ukončili a měli si také možnost popovídat i s panem biskupem 
a dalšími farníky, kterých přišla opravdu spousta. Byl to pro mě významný den  
a z paměti mi jistě nevymizí´.

JAN PŘIKRYL
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KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Buď, kde jsi
O Štěpánu Smolenovi byla v tomto časopise zmínka již v letošním zářijovém 

čísle. Tehdy vás Petra Marhounová seznamovala s jeho knihou Cesta na západ. 
Při brouzdání po internetu a pátrání po fotografii přebalu této knihy v rozlišení 
vyhovujícím tiskovému grafickému zpracování jsem proplavala až do kanálu 
Youtube. V jeho rozbouřených vodách jsem narazila na videozáznam přednášky 
vztahující se ke knize, kterou vám chci nyní trochu přiblížit.

Není moc knih, ve kterých jsem si v životě podtrhávala, ani v Bibli to nedělám. 
Ale v knize Buď, kde jsi k tomu došlo. Některé řádky jako by magneticky přitahovaly 
hrot tužky s voláním: „sem se ještě musíš vrátit a chvilku tu zůstat!“

Autor se v ní v postavě mladého seminaristy ochabujícího ve víře vydává na 
imaginární pouť k takzvaným pouštním otcům – mnichům, kteří ve čtvrtém století 
opouštěli civilizaci, aby v nehostinných místech nerozptylováni lákadly života ve 
městech budovali své vztahy s Bohem. Průvodce mu dělá svatý Kasián, což je 
sice osoba historicky doložená, ovšem v podání Štěpána Smolena je to postava 
sarkastická až poťouchlá. Seminarista je v ději postupně seznamován s deseti léky 
na neklidné srdce: střízlivostí, půstem, zacíleností, prací, rutinou, povstáváním, 
rozlišováním, četbou, modlitbou a bděním. Možná si nyní říkáte, že s těmito léky 
již máte bohatou zkušenost, ovšem slova 
mohou mít různý obsah. Pokud vás zajímá, 
co je konkrétním složením těchto léků, 
doporučuji vám vzít si tuto knihu, najít si 
klidné místo a ponořit se. Nabízím svůj výtisk 
k zapůjčení, pokud vám ovšem nebude vadit 
zvýšený obsah grafitu na některých stranách.

Na závěr vám tedy ještě posílám malou 
podtrženou ochutnávku: „Pravá stálost nás 
učí milovat bez uhýbání. Učí nás zjišťovat, že 
ztrácením získáváme… Díky ní zjišťujeme, jak 
se podobat Kristu: s touhou stále obráceni  
k Otci, s láskou stále sklonění k lidem.“

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ



Základní umělecká škola a Římskokatolická farnost Český Brod

pořádají

ADVENTNÍ  
KONCERT
Účinkují:
Richard Hora - trubka
Martina Přibylová - varhany
Žesťový soubor ZUŠ Český Brod
Českobrodský flétnový soubor
a žáci dechového oddělení ZUŠ

neděle 18. prosince v 18 hodin.

kostel sv. Gotharda  
v Českém Brodě

vstupné dobrovolné



NEJLEPŠÍ VÁNOČNÍ DÁREK 
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– prostři místo u vánočního stolu hladovějícímu dítěti
Jestliže nevíte, co darovat letos pod stromeček, máme pro vás tip na dárek, který 

udělá radost všem lidem dobré vůle a navíc reálně mění lidské životy. Hnutí Mary´s 
Meals pomáhá už více než dvěma a čtvrt milionu dětí na celém světě. Poskytuje 
jim vydatné jídlo v místě jejich vzdělávání, aby se mohly lépe soustředit a hodně 
se toho naučily. To přináší naději příští generaci a doslova zachraňuje životy. Letos 
o Vánocích se můžete k hnutí připojit a prostřít jeden nebo i více virtuálních talířů 
u vašeho stolu za pouhých 459 Kč. Tím zajistíte jídlo jednomu dítěti na celý školní 
rok. Stůl prostřete zakoupením tištěného nebo elektronického poukazu na eshopu 
hnutí Mary´s Meals zde: https://eshop.marysmeals.cz/darkovy-poukaz-misto-u-
vanocniho-stolu/, případně navštivte www.mistouvanocihostolu.cz.
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Vánoční pořad bohoslužeb 
 

 
24. prosince Sobota 13.00 Přistoupim 

14.30 Bříství 
20.30 Rostoklaty 
21.00 Tismice 
22.00 Kounice 

24. prosince Sobota 16.00 Poříčany – bohoslužba slova 
16.00 Český Brod  
24.00 Český Brod 

25. prosince Neděle 
Hod Boží vánoční 

9.30 Český Brod 
15.00 Živý Betlém 

26. prosince Pondělí 
Svátek sv. Štěpána 

8.00 Poříčany 
9.30 Český Brod 

27. prosince Úterý 
Svátek sv. Jana 

18.00 Český Brod – žehnání vína 
 

28. prosince Středa 
Svátek svatých Mláďátek 

18.00 Bříství 

29. prosince Čtvrtek 18.00 Český Brod  
30. prosince Pátek 

Svátek Svaté Rodiny 
18.00 Český Brod – obnova manželských 
slibů 

31. prosince Sobota 
 

17.00 Český Brod – mše sv. na závěr 
občanského roku + adorace a Te Deum 

1. ledna Neděle – zasvěcený svátek 
Panny Marie, Matky Boží 

8.00 Přistoupim 
9.30 Český Brod 

6. ledna Pátek  
Slavnost Zjevení Páně 

18.00 Český Brod – žehnání vody, křídy, 
kadidla a zlatých předmětů 

8. ledna Neděle – Svátek Křtu Páně 8.00 Kounice 
9.30 Český Brod 

 

 
V termínu od 1. do 15. ledna probíhá také tradiční Tříkrálová sbírka. Budeme se snažit, aby se 
tříkráloví koledníci zastavili s požehnáním i ve vaší domácnosti. V případě, že vás nezastihnou,  
je možné si domluvit osobní návštěvu u faráře Martina Sklenáře (728 38 48 33). 
 
 

 
 

 


