
Drazí farníci, znovu stojíme na prahu dvou let. Ohlížíme se za rokem minulým, který 
bude v dějinách pravděpodobně spojován především s válkou na Ukrajině. To bude  
v učebnicích dějepisu. Věřím však, že pro každého z nás bude rok 2022 něčím víc. Jak 
slavíme o Vánocích, Bůh v lidském těle vstoupil do tohoto světa, vstoupil do lidského 
života. A jistě vstoupil i do našich životů. Mohli jsme prožít pozoruhodnou zkušenost 
s Bohem. Mohly se v našich životech naplňovat jedinečným způsobem dějiny spásy. 
Doufám, že každý z nás by mohl popsat, jakým způsobem se ho Bůh v tomto roce 
dotkl, jakým způsobem se v jeho životě projevil. Mohly by to být příběhy jedinečné  
a výjimečné, ale třeba také příběhy zdánlivě obyčejné. Ale jsou obyčejné, když se v nich 
projevuje Boží moc a jeho svrchovanost? Přál bych nám všem, abychom vůči těmto 
projevům Boží moci nebyli slepí a neteční.

Stojíme ale také na prahu roku nového. Pravděpodobně nevíme, co nás v tomto roce 
čeká. Člověk s osobní zkušeností Boha ale tuší, že i tento rok bude na jeho cestě spásy 
pozoruhodným.

Budeme ho moci prožít jako jednotlivci, ale také jako společenství. Vedle pravidelných 
aktivit nás čekají i „mimořádné“. Ve sdílené tabulce již můžete některé z nich nalézt. 
V rámci farnosti bych zmínil Tříkrálovou sbírku a poděkování za ní s hostem, kterým 
tentokrát bude písničkář Michal Horák. Dále připravovanou jarní pouť na Zelenou horu, 
respektive podzimní pouť do Krakova. Rovněž bych zmínil, že do farnosti přijal pozvání 
na oslavu posvícení apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo. Za zmínku jistě stojí 
také touha pořádat v červnu fotbalový turnaj pro týmy z různých farností, respektive 
listopadový florbalový turnaj. S mládežníky také uvažujeme, že bychom připravili 
speciální farní den s hrami pro všechny farníky.

Co se týká většího společenství, kterým je vikariát, tak jsme se na poslední vikariátní 
konferenci bavili o tom, že by bylo dobré některé aktivity organizovat jako společné 
(víkendy pro děti a mládež, vikariátní pouť? ...). Co se týká arcidiecéze, tak vedle poutí 
na Svatou Horu či do Staré Boleslavi, to letos bude také oslava 1050 let od založení 
pražského biskupství (slavnostní liturgie bude v sobotu 22. dubna v pražské katedrále).

Drazí farníci, přeji nám všem, aby rok, do kterého vstupujeme, byl rokem, ve kterém 
znovu společně pokročíme na naší cestě spásy. K tomu vám všem žehnám!

R.D. MARTIN SKLENÁŘ 

Farní časopis a společník 1/2023

leden



Sledujte nás na Facebooku: 
@cajosestevoranzovezahrade
Kontakt: cajoseste@email.cz

5 jazyku omluvy 
o

Gary Chapman, autor známých "jazyků lásky", přináší nový a zajímavý pohled 
na to, co je v omluvě důležité a jak se to můžeme naučit. Přijďte zjist, jakým 
"jazykem omluvy" hovoříte vy a jak můžeme napravovat pošramocené vztahy. 

Místo konání: 
Oranžová zahrada, 

Husovo nám. 78, 
Český Brod

pondělí 
23. ledna  
v 18:00 hodin

ČAJ
o

Zveme vás na přednáškuZveme vás na přednášku

akce pořádaná Církví adventistů sedmého dne
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POZVÁNKA PRVNÍ 

POZVÁNKA DRUHÁ

Pět jazyků omluvy
Přestože chceme mít dobré vztahy a máme se rádi, někdy si navzájem ublížíme. Pak 

je nezbytné vztahy napravovat omluvou. Jestliže ale cítíme křivdu, nespravedlnost 
a bolest, není to vůbec jednoduché. Když však uvěříme, že omluva toho, kdo nám 
ublížil, je upřímná, může dojít ke smíření. Pro každého je důležité slyšet v omluvě 
něco jiného, pro někoho je to lítost, přiznání viny, pro jiného touha po nápravě. To 
proto, že každý z nás hovoří jiným „jazykem“ omluvy. Gary Chapman, autor známých 
„jazyků lásky“, přináší nový a zajímavý pohled na to, co je v omluvě důležité a jak se 
to můžeme naučit. Přijďte zjistit, jakým „jazykem omluvy“ hovoříte vy, jakým vaši 
blízcí a jak můžeme lépe napravovat pošramocené vztahy.

Přednáší Jan Libotovský,  
lektor Život a zdraví

Pojeďte s námi na hory!
Rodiny s dětmi i ostatní farníci: Od 18. do 25. února 2023 (ve školách na 

kolínském okrese jsou jarní prázdniny) máte znovu příležitost vyrazit na pobyt  
do Rokytnice nad Jizerou.

Snad opět spojíme lyžování a další sportování s procházkami na čerstvém 
vzduchu a pestrým programem farní rodiny s Kristem uprostřed. Pomůžeme si 
při společném sportování, vaření (není podmínkou), přípravě programu pro děti  
i dalších aktivitách, a tím se i lépe poznáme.

Na rokytnické faře i v okolí užijeme většinou dost legrace, občas i trochu 
adrenalinu, na druhou stranu doprovod a ochrana Nejvyššího pravidelně působí 
malý zázrak, že i v takovém počtu rekreantů si nakonec odpočineme a načerpáme 
nové síly do běžného provozu.

Ubytování je ve dvou až pětilůžkových pokojích v podkroví (cena 230 Kč za osobu 
a den), v přízemí a prvním patře ve větších až desetilůžkových (cena 200 Kč za 
osobu a den), děti do dovršení dvou let zdarma. Za mírný poplatek na týden a lůžko 
je možné vypůjčit povlečení.

Pro závaznou rezervaci rozešleme už tradiční sdílenou tabulku, kde upřesníme 
výši poplatku z pobytu obci za každého dospělého a další podrobnosti. 

Prosím, předejte informaci i novým zájemcům. Ozvěte se buď osobně, nebo na 
731 578 242, michaela.kasparova@centrum.cz.

Na tradiční i na nové účastníky se těší 
MICHAELA A ALEŠ KAŠPAROVI
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OHLÉDNUTÍ 

za PDO
Chtěla bych poděkovat všem dětem, které letos navštěvují páteční dětská 

odpoledne. Dovolte mi, abychom si stručně připomněli, co jsme za ten půlrok 
spolu zažili. 

Téměř každé setkání začíná ve čtyři hodiny modlitbou a společnými hrami  
s panem farářem. Přibližně po půl hodince se pustíme do připraveného programu. 
V rámci PDO bývají také schůzky ministrantů a příprava na první svaté přijímání.

Na začátku roku jsme vyráběli lucerničky a anděly strážné (dva z nich dokonce  
o Vánocích doletěli až do Ameriky. Kromě klasické úvodní půlhodinky her s panem 
farářem bylo celé jedno odpoledne věnováno hře kroket.

Při katechezi na téma Světlo jsme společně vymysleli krátké scénky, které krásně 
ukázaly, že zlo a temnota hrobu nemá poslední slovo, ale že nikdy nesmíme 
zapomenout na moc dobrých skutků ve Světle Kristova vzkříšení. 

V říjnu, měsíci Panny Marie, jste pod vedením Jany vyrobili navlékáním korálků 
velice krásné růžencové desátky na ruku. Ty se pak společně s látkovými andělíčky 
nabízely v rámci misijní neděle. Mám vzkázat, že růžencový náramek od vás byl 
velkou oporou i v nemocnici. Díky!

Svátek všech svatých jste si společně připomněli výrobou relikviářů. Také jsme 
si povídali o obdarování druhých a zdobili jsme látky, z kterých poté Petra A. ušila 
moc hezké tašky. 
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 Venkovní adventní věnec u kostela, který jste pomáhali s Aničkou a Patricii 
vytvářet, dělal po celý advent radost všem, kteří procházeli kolem, a hlavně pak při 
sobotních společných setkáních při rozsvěcení jednotlivých svící!

V rámci PDO jsme také zdobili čtverce látek na peřinku pro Ježíška a věříme, že 
Ho u srdce zahřála i naše společná modlitba Korunky. Také jste si spolu vyprávěli 
příběh o Vánoční cestě formou katecheze Franze Ketta.

Poslední PDO letošního roku bylo věnováno nácviku písní na vánoční mši, za což 
děkujeme Pavlovi. 

Jsme moc rádi, že mezi nás občas zavítají i vaši spolužáci, kteří třeba zatím do 
kostela často nechodí. Věříme, že to není ztracený čas a že trávit páteční odpoledne 
s vrstevníky ve společenství má smysl. Také nás, kteří tato setkání připravujeme, čas 
strávený s vámi obohacuje, takže vám přejeme do nového roku radost z Kristova 
narození a těšíme se na další společné chvíle.   

PS: Málem bych zapomněla vyřídit veliké poděkování od našich seniorů, kterým 
na prosincovém setkání Nikolka s Františkem předali vaše výrobky. Tašky, andílci  
i růžence jim prý udělaly velikou radost a už přemýšlíme, že bychom udělali nějaké 
společné setkání, kde by se tyto dvě skupinky mohly potkat v hojnějším počtu.

Za všechny, kteří připravují PDO 

PETRA NAJBERTOVÁ
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Mikuláš v Oranžové zahradě
“A mami nebude tam čert?”, “A kdy už Mikuláš přijde?”, “Jak to, že Mikuláš ví, 

že si nechci dělat domácí úkoly?”… Podobné otázky dostávají asi všichni rodiče 
malých dětí každoročně 5. prosince. Jinak tomu určitě nebylo ani letos, kdy přišel 
Mikuláš do Oranžové zahrady v prostorách českobrodské fary.

Ale ještě předtím než jsme se návštěvy Mikuláše dočkali, připravily si děti pro 
rodiče a všechny zúčastněné krátká vystoupení, díky nimž nám čekání příjemně 
uběhlo.

Krásné vystoupení si však nepřipravily 
jen děti, ale také dospělí. Ti nás vzali do 
biblického příběhu o Jóbovi.

Jób byl muž bezúhonný a poctivý. Měl 
deset dětí, velká stáda ovcí a velbloudů,  
a také služebnictva měl velmi mnoho. 

“Jednoho dne se setkal Hospodin se 
satanem. 

„Odkud jdeš?“ zeptal se Hospodin 
satana.

„Toulal jsem se po zemi sem a tam,“ 
odpověděl mu satan.

„A všiml sis mého služebníka Jóba?“ 
řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu 
není rovného – ten muž je bezúhonný  
a poctivý, bohabojný a prostý všeho 
zla.“

„Copak Jób ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu. „Copak jsi kolem něj, 
kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, 
co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po kraji. Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout 
mu na všechno, co má – uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!“

„Tak dobrá,“ řekl Hospodin satanovi. „Všechno, co má, ať je ve tvé moci. Jeho 
samotného se ale nedotkneš!“

A s tím satan od Hospodina odešel.”
Jóba po tomto postihlo mnoho neštěstí. Přišel o svá stáda, o své děti i o své 

zdraví. Stále však nepřestával věřit v Boha a jeho spravedlnost. Přišli mu pomoci 
jeho přátelé. Strávili s ním sedm dní a sedm nocí. Jób byl zhroucený ve svém 
neštěstí až začal ztrácet úctu k Hospodinu. Sám se začal považovat za bezúhonného  
a nevinného. “Jsem zcela ryzí, nijak jsem nechybil, jsem nevinný a nemám hřích.
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Bůh však proti mně hledá záminky – myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi 
svírá do klády, na každém kroku na mě dohlíží!”. Jeho přátelé mu oponovali a snažili 
se ho usvědčit v jeho nepravdě. Ale marně.

Nakonec k němu promluvil sám Hospodin. Jób pokorně uznal své chyby a hříšné 
jednání. “Když se Jób modlil za své přátele, Hospodin mu navrátil vše, co ztratil,  
a dal Jóbovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho 
dřívější známí přišli za ním a hodovali s ním v jeho domě. Litovali ho a těšili kvůli 
všem těm neštěstím, která na něj Hospodin uvedl. Každý z nich mu dal stříbrnou 
minci a jednu zlatou náušnici.

Hospodin tedy Jóbovi nakonec požehnal více než na počátku. Měl totiž 14 000 
ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslic. Měl také sedm synů  
a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima, druhé Kesia a třetí Keren-hapuch. V celé zemi 
nebyly tak krásné ženy jako dcery Jóbovy. A otec jim dal dědictví mezi jejich bratry.

Potom Jób žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí až do čtvrtého 
pokolení. Nakonec Job zemřel stár a nasycen životem.”

Právě příběh o Jóbovi nám ukazuje, že Bůh je s námi na každém našem kroku, zná 
naše chyby, vidí naše neštěstí. My však máme svobodnou vůli a sami si můžeme 
vybrat, zda se budeme snažit mu naslouchat nebo se budeme litovat a snažit se vše 
řešit bez Boha. Pokud mu však svěříme s důvěrou svůj život, aby nás vedl cestou, 
kterou pro nás připravil, zahrne nás láskou a klidem, stejně tak jako Jóba.

S touto myšlenkou jsme se nakonec návštěvy Mikuláše dočkali a strávili jsme 
společně příjemný adventní večer.

MICHAELA VĚRA HRUBÁ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Lukášovo evangelium  
– téma milosrdenství

Poté, co jsme se několik čísel farního časopisu 
věnovali Matoušovu evangeliu a zde předloženým 
Ježíšovým řečem, zaměříme dnes pozornost na 
Lukášovo evangelium a na hlavní téma tohoto 
evangelia, kterým je milosrdenství.

Připomeňme si, že Lukáš píše své evangelium 
jistému Teofilovi, věřícímu člověku. Nemusí se 
jednat o jednu konkrétní historickou osobu, ale 
jméno Teofil může představovat abstraktního 
adresáta. Teofil, v překladu Bohumil, tedy 
ten, kdo miluje Boha. Věřící člověk, který 
již následuje Krista a miluje jej. Mohli bychom si říci, co jemu evangelista 
může psát? Možná nás překvapí, že právě v tomto evangeliu nalezneme 
nejvíce Ježíšových výroků a různých podobenstvích vztahujících se  
k tématu milosrdenství. Nejen příběhy, které ukazují, že Bůh je milosrdný, ale které 
adresáta vybízejí, aby on sám byl milosrdný. Jedna z hlavních výzev, kterou Lukáš 
předkládá svému čtenáři, zní, buď milosrdný!

Můžeme jmenovat hned několik příběhů, které toto téma představují. Mezi 
nejvýznamnější patří například podobenství o milosrdném samaritánovi, nebo tři 
známá podobenství z 15. kapitoly – o ztracené ovci, o ztracené minci a o ztracených 
synech a milosrdném otci (obecně známé jako podobenství o marnotratném 
synovi). Rovněž třeba podobenství o farizeovi a celníkovi a o jejich modlitbě. Téma 
milosrdenství je také ústředním v okamžiku Ježíšovy smrti, kde Ježíš odpouští 
kajícímu lotrovi.

Pokud si vezmeme téma o milosrdném samaritánovi, nebo podobenství  
o ztracených synech, pak evangelista také předkládá, proč má být věřící milosrdný. 
Bez milosrdenství je člověk ztracený, zůstává mimo domov, nemá přístup  
k hostině. Být milosrdným nutně potřebuje k tomu, aby mohl žít v domě svého 
otce (podobenství o ztracených synech), respektive aby mohl mít život věčný 
(podobenství o milosrdném samaritánovi).

Zmíněná podobenství rovněž předkládají model takového jednání. Ježíš nechce 
nic jiného, než aby byl napodobován. Tak, jak je milosrdný on, tak má být milosrdný 
i jeho učedník. U milosrdného samaritána je to vyjádřeno tím, že ve zmíněném 
samaritánovi vlastně vypráví příběh sám o sobě. On je tím, kdo se ujímá zbitého 
člověka, kdo ho ošetřuje, kdo ho odváží do „hostince“ a kdo slibuje, že při svém 
návratu případně potřebné doplatí.
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U podobenství o ztracených synech zase otec nežádá od svého staršího syna nic 
jiného, než jen to, aby byl vůči svému mladšímu bratrovi stejně milosrdný, jako je 
on sám. Stačí mu jen napodobovat otce – jak je vyjádřeno slovy „milosrdný jako 
otec“. 

Třebaže v tomto evangeliu nacházíme i další příběhy a další poselství, můžeme 
říci, že toto je základní optika, skrze kterou se evangelista dívá na Ježíšovo poselství. 
Ostatně, když jsme se zaměřovali na povolání prvních učedníků, mohli jsme si toho 
už rovněž všimnout. Marek a Matouš kladli povolání do kontextu nutnosti ihned 
následovat. Jan zase představoval povolání již jako něco, na čem se podílí učedník 
– povolávajícím je i učedník, který přivádí další k Ježíšovi. A u Lukáše? Kupodivu je 
povolání dáno do souvislosti s milosrdenstvím. Při zázračném rybolovu Petr nejen 
vyjadřuje, že bude jednat na Ježíšovo slovo (na tvé slovo spustím sítě k lovení), ale 
při tomto zázračném rybolovu také rozpoznává svou hříšnost, a prosí, aby od něj 
Ježíš odešel, protože je člověk hříšný. A co udělá Ježíš? Projeví mu své milosrdenství 
– potvrdí povolání.

Drazí farníci, je dobré uvažovat o tom, proč právě věřícímu člověku evangelista 
píše o tom, že hlavně musí být milosrdný. Je to výzva pro nás, Teofily dnešních dní, 
dnešní doby. Buďme milosrdní…

R.D. MARTIN SKLENÁŘ

OKÉNKO SVĚTCŮ

PETR KANISIUS
Památku tohoto světce jsme si připomněli  

21. prosince.
Petr Kanisius se narodil 8. května 1521 jako syn 

starosty města Nijmegen v Nizozemí ve vévodství 
Geldern, které tehdy patřilo k německé říši. Svou 
matku brzy ztratil a otec tří dětí se znovu oženil. 
Narodilo se mu potom 8 dalších dětí, mezi nimi 
Teodorik, který později následoval Petra do řádu.

Kanisius byl poslán na univerzitu v Kolíně nad 
Rýnem, aby se stal právníkem. Během studií práva 
a filozofie však přestoupil na teologii. Po setkání  
s jedním z prvních jezuitů, Petrem Faberem, vstoupil 
roku 1543 jako první Němec do Tovaryšstva Ježíšova. 
V Kolíně nad Rýnem spoluzakládal první jezuitskou 
kolej v Německu. Roku 1546 byl vysvěcen na kněze.
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Zúčastnil se tridentského koncilu; strávil šest měsíců v Římě se sv. Ignácem, 
vyučoval na první jezuitské škole v Messině na Sicílii a reformoval univerzitu  
v bavorském Ingolstadtu. Ve Vídni působil jako kazatel v katedrále a krátce i jako 
administrátor biskupství.

Roku 1556, kdy byl jmenován provinciálem jezuitů v jižním Německu, 
Rakousku a českých zemích, přivedl do Prahy do opuštěného kláštera u kostela  
sv. Klimenta dvanáct jezuitů a založil s nimi první jezuitskou kolej v českých zemích, 
Klementinum na Starém Městě pražském, kde také nějakou dobu kázal. S druhy 
zahájil v neutěšených poměrech obnovu katolické víry. Vyučovali u sv. Klimenta 
nejdříve v nižších školách, pak vyšších, až otevřeli v Klementinu novou univerzitu, 
která zastínila stagnující univerzitu Karlovu. Vychoval řady úspěšného dorostu. 
Jezuité působili požehnaně rovněž v duchovní správě. Podobnou činnost rozvinul 
Petr Kanisius v Polsku. Pak byl povolán do Augsburgu, kde byl kazatelem hlavního 
chrámu. Při jeho příchodu byla sotva desetina města katolická. Bouřilo zde proti 
němu 12 luterských kazatelů. Když z Augsburgu odcházel, bylo půl města opět 
katolické.

 Roku 1568 odešel do Říma, kde byl vynikajícím papežským rádcem. Jako kazatel 
působil také v Mnichově, Innsbrucku a nakonec ve Freiburgu ve Švýcarsku, kde 
založil jezuitskou kolej.

V spiritualitě svatého Petra Kanisia koření hluboké přesvědčení, že duše neobdrží 
pobídku k vlastní dokonalosti, pokud se 
denně nemodlí recitováním i myšlením, 
což jsou řádné prostředky, jež umožňují 
Ježíšově učedníkovi důvěrný život  
s božským Učitelem. Proto ve spisech 
určených k duchovní výchově lidu klade 
náš světec důraz na význam liturgie, 
komentář k evangeliu, svátky, obřad mše 
svaté a na další svátosti, ale zároveň se 
často snaží poukázat věřícím na nezbytnost  
a krásu každodenní osobní modlitby, která 
má doprovázet a prostupovat účast na 
veřejných bohoslužbách církve.

Ve svých zápiscích v duchovním deníku 
uvádí mimo jiné Petr také vidění, v němž 
mu Spasitel dal šat sešitý ze tří dílů, kterými 
jsou pokoj, láska a vytrvalost – ctnosti 
potřebné pro apoštolát.

 Ve Freiburgu 21. prosince 1597 zemřel 
a jeho tělo je pochováno v tamním 



11 FČAS 1/2023

SCHŮZKA REDAKČNÍ RADY

univerzitním kostele. S nesmírnou energií zakládal školy, semináře, kázal, psal 
a konal misijní cesty. Významně se zasloužil o obnovu katolictví po tridentském 
koncilu a vykonal velmi mnoho pro zachování katolicismu v jižním Německu. Třikrát 
mu byla nabídnuta hodnost vídeňského biskupa, třikrát ji odmítl.

Nejznámějším dílem Petra Kanisia je jeho trojdílný Katechismus pro žáky  
a studenty různého věku. Ještě za jeho života byl tento Katechismus vydán více než 
200 krát! A stovky dalších vydání následovaly až do konce 20. století. V Německu 
byl ještě dřívější generací tento Katechismus nazýván jako Kanisius. Po staletí byl 
skutečným katechetou a formoval víru lidu po celá staletí.

Papež Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného a do seznamu svatých jako Učitele 
církve zapsal papež Pius XI. při kanonizaci v roce 1925.

Bližší informace o životě sv. Petra Kanisia se můžete dozvědět v knize Jamese 
Brodricka Jezuita Petr Kanisius (1521–1597).

Atributy: jezuitský hábit, nápis Charitas, pero, klečící postava

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ

Milí přátelé farního počtení!
Ať už jste pravidelnými přispěvateli ustálených rubrik, či zdobíte čísla Fčasu 

občas, zcela náhodně  nebo ještě vůbec, ale rádi byste, přijměte pozvání na setkání 
redakční rady FČASu.

Popovídáme si o tom, jak by náš časopis mohl vypadat, prolistujeme starší čísla, 
nahlédneme do časopisů jiných farností, představíme si nové členy a rubriky, které 
čekají na svého správce. Dojíme zbytky vánočního cukroví. 

Prosím, potvrďte do 8. ledna 2023 svoji účast na emailu katabaka@email.cz, 
nebo tel. čísle 604 935 797. Termín setkání pak naplánujeme na některý den  
v lednu tak, aby vyhovoval všem.

Těším se na vás!
Za redakci FČASu 

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Zároveň hledáme další fotografy, kteří by obohatili 
fotogalerii farnosti a v neposlední řadě i tento časopis. 
Publikování fotografií ve všech mediálních prostředcích 
farnosti podléhá autorskému zákonu a pravidlům GDPR, 
fotografie tedy musí splňovat určité náležitosti, do kterých 
vás rádi „zasvětíme“ na výše zmiňované schůzce.
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KRONIKA ČESKOBRODSKÉ FARNOSTI

Rok 2022
Drazí farníci, dovolte mi, abych se společně s vámi alespoň v krátkosti ohlédl za 

uplynulým rokem 2022.

Leden
Od 1. ledna tohoto roku byl ve farnosti ustanoven jako pastorační asistent 

bohoslovec Michal Hladík. Do farnosti se nastěhoval ve středu 5. ledna. Chyběla 
mu ještě obhajoba diplomové práce. Po její obhajobě má být v únoru vysvěcen na 
jáhna.

Od prvního do 16. ledna jsme se ve 
farnosti připojili ke konání Tříkrálové 
sbírky. Po loňském roce, kdy sbírka byla 
zásadně ovlivněna kovidovými opatřeními 
jsme znovu mohli vyjít do ulic a obcházet 
jednotlivé domácnosti ve farnosti. Použilo se 
celkem 50 zapečetěných kasiček, do nichž se 
v letošním roce vybralo 234 708 Kč. Program, 
při kterém bychom poděkovali koledníkům, 
nebyl připraven z důvodů koronavirové 
situace.

Ve čtvrtek 6. ledna jsme oslavili slavnost 
Zjevení Páně. Při mši svaté v 18 h byly 
žehnány tradiční tříkrálové předměty. 

V sobotu 22. ledna bylo v kostele setkání 
mimořádných služebníků Božího slova. 

Následující neděli se pak konal obřad žehnání mimořádným služebníkům Božího 
slova. Toto požehnání přijalo přibližně 20 farníků. 

Únor
V měsíci únoru se ve farnosti začaly scházet synodální skupinky. Vznikly tři, ale 

nakonec se podařilo scházet se dvěma z nich.
Ve středu 2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu. Ve čtvrtek  

3. února jsme pak slavili památku sv. Blažeje. Po mši svaté se udělovalo svatoblažejské 
požehnání. Po mši svaté jsme v sedmi lidech vyrazili na tradiční pouť ke kapličce sv. 
Blažeje, která je na cestě do Tismic. Cestou jsme se pomodlili růženec a u kapličky 
litanie ke čtrnácti pomocníkům.

V pátek 4. února jsme si s P. Michaelem Slavíkem připomněli 100. výročí narození 
jeho maminky. 
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V sobotu 5. února jsme se sešli k tradiční prvosobotní pouti v Tismicích. 
Odpoledne jsme pak někteří vyrazili do pražské katedrály, kde přijal při mši svaté 
v 15 h jáhenské svěcení Michal Hladík. Někteří farníci se pak spojili sledováním 
internetového přenosu z katedrály.

V neděli 13. února jsme si připomněli při mši svaté 100. výročí narození slečny 
Ludmily Klusáčkové. Po mši svaté jsme se asi v šesti lidech přesunuli k jejímu hrobu, 
kde jsme se společně pomodlili.

V pátek 25. února vypukla válka na Ukrajině, kdy Rusko napadlo svůj sousední 
stát. V neděli 27. se tak konala mimořádná účelová sbírka na Ukrajinu. Vybralo se při 
ní 35 tisíc korun. Rovněž jsme okamžitě začali připravovat sbírku šatstva, potravin 
a dalších potřebných věcí. Lidé z celého okolí přinášeli ve velkém v následujících 
dnech všechny potřebné věci. Během následujících týdnů se odvezly čtyři naplněné 
dodávky věcí spřízněným lidem přímo na Ukrajině. V této oblasti jsme také začali 
spolupracovat s městem a domlouvat pomoc napříč různými spolky.

Březen
V úterý 1. března se konal další zpovědní den ve farnosti. Otec Martin byl po celý 

den k dispozici ke slavení svátosti smíření. 
Ve středu 2. března jsme prožili Popeleční středu, kterou jsme vstoupili do postní 

doby. 
V sobotu 5. března jsme slavili první sobotu v Tismicích. Hostem byl R.D. Jiří 

Korda. 

V pondělí 7. března byla v galerii kostela 
zahájena postní a velikonoční výstava. 
Ta byla koncipována jako sdílení Ježíšova 
kalendáře a prováděla návštěvníka 
Ježíšovým pašijovým týdnem. 

Ve čtvrtek 10. března se konala 
ekumenická bohoslužba za mír na 
Ukrajině. Pomodlili jsme se společně 
s evangelíky, ale také s Ukrajinci, kteří 
do naší oblasti utekli. Bohoslužby se 
účastnilo přibližně 60 lidí. Modlitby byly 
pronášeny v češtině a ukrajinštině. 

V pátek 25. března na slavnost Zvěstování Páně jsme byli papežem Františkem 
vyzváni k tomu, abychom zasvětili Ukrajinu a Rusko Panně Marii. To jsme učinili po 
večerní mši svaté.

Na sobotu 26. března připravil jáhen Michal Hladík postní pouť. Šlo se pěšky  
z Českého Brodu ke zřícenině kaple v Bříství. Počasí nám přálo. Během cesty byla 
různá zastavení, během nichž se Michal věnoval jednotlivým kajícím žalmům. Vždy 
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jsme se jeden z nich na daném místě pomodlili. Tak jsme došli až do kaple, kde byla 
chvíli po 16 h mše svatá, k níž se připojilo pár dalších farníků.

Duben
V sobotu 2. dubna se konala pravidelná prvosobotní pouť, hostem byl tentokrát 

člen Opus Dei, P. Manuel Lobo. Po mši svaté bylo setkání na faře, kde jsme si pustili 
krátký film o Josemaria Escrivá de Balaguer a o poselství Opus Dei. 

V neděli 10. dubna jsme slavením Květné neděle vstoupili do Svatého týdne. Mše 
svatá byla ve farnosti pouze jedna, a to v 9.30. Začali jsme na farní zahradě, kde byl 
obřad žehnání ratolestí. Odtud jsme se přesunuli průvodem do farního kostela, kde 
jsme pokračovali v liturgickém slavení. Při mši svaté jsme vyslechli zpívané pašije. 

V pondělí se pak konalo pravidelné předvelikonoční zpovídání. Přijeli opět již 
tradiční zpovědníci (celkem tedy byli čtyři) a byli k dispozici ke slavení svátosti 
smíření od 16 do 20 h. Během tohoto času byl také připraven duchovní program – 
zamyšlení, společná modlitba růžence, adorace… 

Ve středu 13. dubna po večerní mši svaté byla v Oranžové zahradě připravena 
Pesachová večeře. 

Ve čtvrtek ráno jsme s dětmi vyrazili do pražské katedrály (celkem asi 10 dětí), 
abychom se účastnili Missy Chrismatis. Někteří z mladých vyrazili dříve, aby 
se účastnili již přípravy ministrantů a zapojili se do ministrování při zmíněné 
bohoslužbě. Po mši svaté a po pohoštění jsme se vrátili do Českého Brodu. Večer 
jsme pak oslavili Zelený čtvrtek v naší farnosti. Při bohoslužbě byly 12 mužům 
umývány nohy, při průvodu s obětními dary děti přinášely také požehnané oleje, 
které jsme z Prahy přivezli. Na závěr mše svaté jsme přenesli eucharistii do 
Getsemanské zahrady, kterou jsme připravili v prostorách farní zahrady.

Poté jsme se přesunuli do Oranžové zahrady, kde bylo připraveno pohoštění. Od 
21 h pak byla společná vedená modlitba v Getsemanské zahradě. Po modlitbě bylo 
možné zůstat na farní zahradě po celou noc. 

Na velký pátek se v 15 h konala tradiční křížová cesta městem. Vycházelo se 
od evangelického kostela, kde se vyndal kříž, šlo se přes město, abychom došli 
k zahradě za farním kostelem, kde byl kříž instalován. Křížová cesta měla celkem 
deset zastavení. V 18 h pak byly v kostele velkopáteční obřady. Při nich chrámový 
sbor zazpíval tradičně Janovy pašije. Po obřadech byl kostel i farní zahrada otevřeny 
do 24 h k osobní modlitbě. 

Na Bílou sobotu byl kostel otevřený od 9 h, kdy jsme se sešli k modlitbě ranních 
chval, na které navazovaly obřady Effatha. 

Velikonoční vigilii jsme začali slavit ve 20.30. Po vigilii, při níž se četlo všech 
sedm starozákonních čtení a udělovaly iniciační svátosti Lucii Konopíkové, jsme 
pokračovali ve slavení v Oranžové zahradě.

Na Hod Boží Velikonoční byla pouze jedna mše svatá, a to v 9.30. Na jejím 
začátku byly žehnány pokrmy. V 19 h byly nešpory a svátostné požehnání. Při té 
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příležitosti jsme si také připomněli roční 
výročí posvěcení farní kaple sv. Zdislavy.

Po Velikonocích byl jáhen Michal Hladík 
poslán z farnosti do Nových Dvorů.

Květen
V měsíci květnu se konaly májové 

pobožnosti.
Ve středu 4. května bylo možné se účastnit 

Cesty světla. Začínalo se v 19.15 u křížku  
v Liblicích a šlo se ke kapličce sv. Gotharda. 

Ve čtvrtek 5. května jsme oslavili poutní 
mší svatou svátek patrona našeho farního 
kostela sv. Gotharda. 

V pátek 6. května zavítal na víkend do 
naší farnosti pražský dětský pěvecký sbor 
Rolnička. Dopoledne měl koncert pro 
školu. Na večer si připravil koncert ve 
farním kostele. Sbor zazpíval také v neděli 
při mši svaté a krátce po ní, a zúčastnil se 
společného oběda v Oranžové zahradě. 
Mohli jsme si s nimi na farní zahradě zahrát i některé hry. 

Tento víkend jsme s některými farníky vyrazili v sobotu nad ránem auty do 
Dobříše, abychom odtud vyrazili na pěší pouť na Svatou Horu (necelých 20 km). Šlo 
nás celkem sedm. Zde jsme se pak účastnili společné slavnostní bohoslužby. 

V sobotu 21. května byla možnost společně prožít v rámci přípravy na první svaté 
přijímání sobotní den. Po ranní mši svaté byl pro děti program, který se zaměřoval 
na tematiku mše svaté. 

Ve čtvrtek 26. května jsme oslavili slavnost Nanebevstoupení Páně a tím jsme 
vstoupili do svatodušního týdne. V pátek 27. května bylo možné se v rámci PDO 
účastnit Cesty světla. 

V sobotu 27. května od 17 h bylo zpovědní odpoledne pro děti, které se připravují 
na první svaté přijímání a pro jejich rodinné příslušníky. Po slavení této svátosti 
jsme se přesunuli na farní zahradu, kde bylo připraveno opékání buřtů, abychom  
i tímto způsobem slavení svátosti společně oslavili.

V neděli 28. května byla ve farnosti pouze jedna mše svatá, protože při ní 
přistoupili Antonín Adámek a Bastian Hronček k prvnímu svatému přijímání. 
Hudebně doprovodila mši svatou kapela Srdcaři, v níž hrají někteří naši bývalí 
farníci. Na závěr mše svaté byl také požehnán nový obraz do farní kaple sv. Zdislavy. 
Jedná se o obraz této patronky, který po celý rok putoval po rodinách farnosti 
a který namalovaly právě farní rodiny. Obraz byl následně pověšen do kaple  
sv. Zdislavy. Po mši svaté se pokračovalo v oslavě v Oranžové zahradě. 
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Červen
V sobotu 4. června jsme vedle první soboty v Tismicích slavili také svatodušní 

vigilii. Evangelíci znovu neměli zájem, proto jsme ji oslavili mší svatou. Začátek 
byl v 21 h. Na tuto druhou nejvýznamnější vigilii dorazilo ale si jen deset farníků.  
V neděli 5. června jsme pak oslavili Hod Boží Svatodušní. Tuto neděli přijala  
v pražské katedrále svátost biřmování naše farnice Anežka Červená.

V pátek 10. června jsme se připojili k tradiční akci Noc kostelů. Otevřeny byly 
všechny kostely naší farnosti, kromě filiálního kostela sv. Bartoloměje v Bylanech. 
Jednotlivé kostely připravily buďto nějaký program (Kounice, Lstiboř, Český Brod), 
nebo byly jen prostě otevřené. Kostely navštívil podle organizátorů ve farnosti 
běžný počet návštěvníků.

V neděli 12. června jsme vyzvali k fotbalovému utkání farníky z kolínské farnosti. 
Hrálo se na hřišti v Hradištku. Dominance kolínských farníků byla velká, přehráli 
nás 9:0. Dobré ale bylo také to, že jsme se vzájemně setkali, zahráli si a pak také 
společně snědli klobásy. Plánujeme v nějakém podobném setkání pokračovat.

Ve středu 15. června bylo na městě předáváno ocenění některým osobnostem. 
Jednou z nich byl také předchůdce otce Martina, P. Matúš Kocian. Po této městské 
ceremonii následovala v galerii kostela vernisáž výstavy manželů Kozlových, 
ukrajinských autorů.

Ve čtvrtek 16. června jsme ve farnosti oslavili slavnost Těla a Krve Páně. Po 
mši svaté jsme prošli městem s eucharistickým průvodem. Děti se zapojily do 
rozhazování kvítí. Jednotlivá zastavení byla na obvyklých místech – u sousoší  
sv. Rodiny, u městského úřadu, na farní zahradě a v kostele.

V úterý 28. června se konal ve farnosti další zpovědní den. Otec Martin byl znovu 
po celý den k dispozici ke slavení svátosti smíření. 

Ve středu 29. června bylo celé odpoledne vyhrazeno pro děti. Společně jsme 
zakončili výuku náboženství. Dali jsme si pizzu a děti si společně hrály. V 18 h pak 
byla mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla. Při mši svaté přijalo osm farníků svátost 
nemocných. 

V pátek 30. června se konalo Te Deum – zakončení školního roku slavením mše 
svaté. Dětí přišlo jako každý rok velmi málo. Tím jsme také vstoupili do letních 
prázdnin, během nichž se nekonala většina obvyklých aktivit.

Červenec
V sobotu 2. července jsme s některými farníky vyrazili do pražské katedrály 

na intronizaci nového pražského arcibiskupa Jana Graubnera. Z toho důvodu se  
v Tismicích nekonala prvosobotní pouť.

V úterý 5. července jsme oslavili slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Ve středu  
6. července se vyrazilo na farní pouť na Sázavu. Byly dvě poutní trasy: jedna pro 
zdatnější z Kostelce nad Černými Lesy byla 17 km dlouhá. Druhá pro slabší poutníky 
byla ze Stříbrné Skalice – 7 km. Někteří jeli také na kole. Mše svatá na Sázavě byla ve 
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14 h. Pak následovala prohlídka areálu pod vedením místního duchovního správce 
R.D. Radima Cigánka.

V pátek 8. července byla svátost nemocných udílena lidem v Penzionu Anna. Zde 
se bohoslužeb pravidelně účastní kolem 12 lidí. Těm také byla svátost udělena. 

Srpen
V neděli 31. července začal farní tábor, kterého se účastnilo 13 dětí, a to nejen  

z farnosti. 
V sobotu 6. srpna byla prvostobotní pouť v Tismicích. Hostem byl P. Jan Vianney, 

františkán, bývalý provinciál. 
Další týden se konalo celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. Z farnosti se 

setkání účastnilo osm mladých, kterým se akce vesměs líbila.
V týdnu od 14. srpna jsme pak vyrazili s některými farníky na společný týden 

na chalupu v Novém Městě nad Metují. Během týdne se zde prostřídalo přes 30 
farníků. 

Září
Ve čtvrtek 1. září vyrazilo na začátku školního roku asi 10 dětí na společný výlet na 

Bílou Horu. Pravidelný program ve farnosti pak začal od pondělí 5. září. Ve středu 
7. září se začalo s výukou náboženství. Na náboženství začalo chodit cca 40 dětí, 
vznikla další skupina, takže výuka probíhá již v šesti skupinách.

Ve čtvrtek 8. září jsme oslavili pouť v Poříčanech. V pátek 9. září se konalo první 
páteční dětské odpoledne. Po večerní mši svaté byla možnost se přesunout ke 
zřícenině kaple v Bříství. 

Ve středu 14. září byla plánovaná v 6 h, při východu slunce, ranní mše sv. ve 
zřícenině kaple u Bříství. Nikdo ale na ni nedorazil, proto se otec Martin pomodlil 
jen ranní chvály a modlitbu se čtením. 
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V pátek 16. září začala oslava posvícení v Českém Brodě. Před večerní mší svatou 
otec Martin požehnal speciální víno. Dále následoval program připravený CVIKem. 
V sobotu byl kostel po celý den otevřený. V neděli 18. září jsme pak oslavili slavnost 
posvěcení farního kostela s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem při mši 
svaté v 9.30. Po mši svaté následovalo setkání v Oranžové zahradě. Odpoledne 
byl další program ve městě, který byl zakončen po 17 h slavnostním večerem  
v kostele. Během tohoto slavnostního večera vystoupilo smyčcové kvarteto českých 
filharmoniků, zahrála se scénka o sv. Gothardovi a předával se pohár pro vítěze 
posvícenského trojboje. Večerem provázeli manželé Vomáčkovi.

Posvícení jsme pak oslavili ještě v samotný výroční den, totiž 20. září. A to mší 
svatou v rámci vikariátní konference v 9.30, a pak také mší svatou v 18 h.

V úterý 27. září jsme s osmi poutníky vyrazili večer vlakem do Prahy, abychom se 
dostali k pražské katedrále. Zde jsme zazpívali svatováclavský chorál a vyrazili na 
pěší pouť do Staré Boleslavi. Tam jsme přišli kolem půl čtvrté, chvíli se vyspali, a pak 
se účastnili slavnostní bohoslužby v 10 h. 

Říjen
V sobotu 1. října dorazil na prvosobotní pouť do Tismic P. Jaroslaw Batog z Kolína. 
Následující víkend jsme vyrazili na společnou pouť do Mariazell. Odjezd byl  

v sobotu 8. října ve 4 h od fary. Jeli jsme vlastními auty (sedm aut) a bylo nás celkem 
27. Před polednem jsme dorazili do Mariazell, kde jsme se pomodlili společně 
růženec (cestou k bazilice). Pak byla příležitost, aby si každý prohlédl baziliku, 
pomodlil se, prošel si okolí, nakoupil si suvenýry… Ve 14 h jsme měli u poutního 
oltáře mši svatou. V jejím úvodu nás přivítal místní mnich, který pochází z Plzně  
a v Mariazell žije od roku 1992. Řekl nám pár věcí k místnímu poutnímu místu, 
zvláště pak ty, které se váží k naší zemi.

Po mši svaté jsme se přesunuli do Lilienfeldu, kde jsme měli domluvené nocování 
– ve společných prostorách. Po příjezdu byla možnost vlastní večeře a od půl deváté 
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byla prohlídka místního kláštera. 
Druhý den se vstávalo v osm hodin a v devět hodin se vyráželo směr Linz, kde 

jsme měli v místní katedrále domluvenou mši svatou. Před mší svatou (ve 12.30) 
jsme se pomodlili na místním náměstí společně růženec. Po mši svaté byla pak 
možnost prohlídnout si katedrálu a přilehlé okolí. Odjezd už pak záležel na každém 
autu zvlášť. Většina poutníků se do Českého Brodu vrátila kolem 20 h.

V úterý 11. října jsme si ve farnosti připomněli 60. výročí zahájení II. vatikánského 
koncilu. Jednak mší svatou v 18 h, a pak setkáním na faře, kdy jsme si pustili 
15minutové video, na kterém o koncilu hovořil otec kardinál Špidlík. Následně otec 
Martin o koncilu řekl další informace, lidé se pak také mohli doptávat. 

Přiblížil se čas, kdy budou někteří mladí z naší farnosti biřmováni. Proto jsme  
v neděli 16. října vyrazili odpoledne s biřmovanci do Prahy na pražské arcibiskupství. 
Zde bylo domluveno setkání s otcem biskupem Zdenkem Wasserbauerem, který 
bude mladé biřmovat. Ten si pro ně připravil krátké zamyšlení nad modlitbou,  
a pak si s biřmovanci přátelsky povídal. Mladí se ho mohli ptát, doptávat na věci  
z přípravy… Při setkání jsme také měli připravené malé pohoštění. 

V neděli 23. října, o misijní 
neděli, přijel do farnosti otec 
biskup Zdenek Wasserbauer. Mše 
svatá ve farnosti byla pouze jedna, 
a to v 9.30. Na začátku mše svaté 
byly představeny tři děti, které se 
v naší farnosti začaly připravovat 
na první svaté přijímání – Kryštof 
Němec, Jan Miškovský a Mattias 
Hahn. Při mši svaté pak přijalo 
sedm mladých svátosti biřmování. 
Čtyři byli z naší farnosti (Jan Přikryl, Anička Přibylová, Kateřina Strnadová  
a Magdalena Marhounová) a tři byli z pečecké farnosti (Adam Dlouhý, Petra Dlouhá 
a Kristýna Lissi). Po slavnostní mši svaté pokračovala oslava v Oranžové zahradě.

Listopad
V úterý 1. listopadu na slavnost Všech svatých byl ve farnosti další zpovědní den. 

Otec Martin byl znovu po většinu dne k dispozici ke slavení svátosti smíření. 
Ve středu 2. listopadu pak na památku Všech věrných zemřelých byly ve farnosti 

tři mše svaté. Jedna byla v 7 h ráno, druhá ve 12 h. Obě byly v Českém Brodě. Třetí 
mše byla v 18 h v Rostoklatech. 

V sobotu 5. listopadu jsme prožili další první sobotu v Tismicích. Tentokrát přijel 
P. Kopeć, farář v Čelákovicích.  Odpoledne proběhly dušičkové pobožnosti na 
hřbitovech farnosti, kde lidé vyjádřili přání, aby se tam dušičková pobožnost konala 
(Rostoklaty, Kounice, Poříčany, Přistoupim, Bylany, Lstiboř).



20 FČAS 1/2023

V neděli 6. listopadu pak byla pobožnost na hřbitově v Českém Brodě. Konala se 
ve 14 h a v jejím rámci byl také sociální pohřeb (11 uren se zesnulými). 

V sobotu 12. listopadu jsme oslavili posvícení ve Lstiboři. Mše svatá byla v 10 h, 
hlavním celebrantem byl P. Václav Snětina. Odpoledne pak byl koncert. 

V neděli 13. listopadu jsme oslavili pouť v Rostoklatech. Při mši svaté ve 13 h 
bylo také požehnáno nové „antipendium“, které je napodobeninou (nikoli kopií) 
původního antipendia. V pravém slova smyslu se nejedná o antipendium, ale  
o dřevěnou desku, která je na čelní straně oltáře. 

Při nedělních bohoslužbách proběhly také volby do nové pastorační rady. Bylo 
odevzdáno 72 platných hlasů. Ze čtrnácti kandidátů byli zvoleni čtyři. Ti byli 
ustanoveni následující neděli 20. listopadu, respektive na ustavujícím zasedání  
22. listopadu.

V pátek 18. listopadu k nám přijeli mladí z farnosti Kolín. Zahráli při mši svaté,  
a pak jsme pokračovali v setkání v Oranžové zahradě. Druhý den jsme vyrazili 
do Prahy na arcidiecézní setkání mládeže. Z naší farnosti se účastnilo osm 
mladých. 

V neděli 27. listopadu jsme vstoupili do adventní doby. V 17 h byl městem 
organizovaný Průvod světýlek. Ten začal společným pozdravem otce Martina  
a evangelického faráře Marka Lukáška. V závěru průvodu byl pak požehnán 
venkovní adventní věnec a zapálena první svíčka. U tohoto věnce jsme se pak 
scházeli každou sobotu v 17.30 k zapálení další svíce, společné modlitbě, zamyšlení 
a následně ke společné modlitbě prvních nešpor ve farním kostele.

Prosinec
V adventní době jsme se scházeli k rorátním mším svatým, a to ve středu v 6.30. 
V sobotu 3. prosince město znovu připravilo akci Mikuláš ve dveřích. My jsme ve 

farnosti oslavili sv. Mikuláše v neděli 4. prosince, a to při mikulášské besídce. Děti 
si připravily nějaká vystoupení. Dospělí zahráli scénku o Jobovi. A nakonec přišel 
Mikuláš v doprovodu andělů a čerta a předal dětem sladkosti. Besídka byla od  
16 do cca 17.30. 

Od čtvrtka 15. prosince večer začal po farnosti putovat obrázek Hledání noclehu. 
Jedná se o obrázek znázorňující Svatou rodinu, která hledá v Betlémě nocleh. 
Jednotlivé domácnosti farnosti tento obrázek na den přijímají a v modlitbě se tak 
mohou lépe připravit na Vánoce. Protože byl zájem v celkem 17 domácnostech, 
putovaly po farnosti obrázky dva. Do přenášení obrázků se vedle otce Martina 
zapojili i někteří další farníci.

V pondělí 19. prosince byl tradiční zpovědní den. Ke zpovídání byli k dispozici 
čtyři kněží. V úterý 20. prosince byly ráno roráty, protože od 19 h byla v kostele 
v Českém Brodě provedena Rybovka. 24. prosince se zpívaly koledy a chodilo se 
pro Betlémské světlo do jednotlivých filiálních kostelů. Bohoslužby byly v 16 a ve 
24 hod. Před půlnoční mší se troubilo ze zvonice. 25. prosince, po třech letech, 
jsme znovu uspořádali Živý betlém ve farním kostele. V pátek 30. prosince při 
mši manželé obnovili své sliby a v sobotu 31. prosince jsme po večerní mši svaté 
společně prožili Silvestr v Oranžové zahradě.



21 FČAS 1/2023

MINISTRANTSKÁ INICIACE

Důležitý den
Na neděli 18. prosince budu ještě dlouho 

vzpomínat. Ráno jsem nemohl dospat, 
protože jsem měl při mši svaté poprvé 
ministrovat. Připravil jsem si s mamkou 
sváteční oblečení a vyrazili jsme do kostela. 
Po vyznání víry jsem byl představen 
Martinem Červeným, kterému patří dík za 
to, že se ve farnosti ministrantům věnuje. 
Pan farář mi požehnal a konečně jsem se 
mohl obléci do ministrantského oděvu. Je 
to zas něco jiného, být při slavení tak blízko 
oltáře. 

Po mši svaté jsme se vydali do Oranžové 
zahrady a dokonce jsem si k moučníku 
mohl ochutnat opravdovou kávu. Bohužel 
při odjezdu domů se stalo, že mě zapomněli 
ve městě, protože jsme odjížděli dvěma 
auty a rodiče si každý mysleli, že jedu s tím 
druhým. Připadal jsem si jako dvanáctiletý 
Ježíš v Jeruzalémě. Naštěstí rychle zjistili, 
že jim nový Kristův služebník doma chybí, 
a obratem si pro mne přijeli.

Po obědě jsme se vydali na pivovarský 
rybník na bruslení. Bylo to tuto zimu poprvé 
a moc jsem si to užil. Po návratu domů jsem 
byl z celého dne docela unavený, a tak jsme 
se rozhodli, že si pustíme fotbal. Teda řeknu 
vám, byl to opravdu napínavý finálový zápas. 
Mamka sice namítala, že ji předávání zlaté 
trofeje připomíná klanění se zlatému teleti, 
ale já mám fotbal rád a Messimu jsem to moc 
přál, i když Mbappeho hattrick si také zaslouží 
uznání. 

No, myslím, že se mnou budete souhlasit, 
že na takový den se přeci nedá jen tak 
zapomenout!       

FRANTIŠEK NAJBERT s pomocí mamky.
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SPOLEČENSTVÍ

Biblické TRIO
Zaslechla jsem o prázdninách na Proglasu, že olomoucké katechetické centrum 

chystá pro své katechety aktivitu, ve které se podle jednoduchého principu budou 
ve skupince tří lidí zabývat četbou Písma svatého. Velmi mne to oslovilo, neboť 
jsem již nějakou dobu přemýšlela, jak více Bibli zapojit do svého každodenního 
života. Začala jsem tedy zjišťovat, zda by do toho neměli chuť jít i další katecheté 
z farnosti. Holky mne nezklamaly, a tak jsme do Olomouce napsaly, zda by bylo 
možné se připojit i z jiné diecéze. Organizátoři byli velmi vstřícní a vzhledem  
k tomu, že úvodní vysvětlující setkání bylo on-line, nebyl vůbec s ničím problém.

Od té doby se s Míšou a Petrou snažíme jedenkrát měsíčně scházet nad vybraným 
úryvkem z Písma. Nejprve si ho každá přečteme sama doma. Na setkání si po úvodní 
modlitbě a opětovném přečtení postupně sdělíme, co nás v textu zaujalo, jak skrze 
něj promlouval Bůh do našich životů a jaké nám z toho plynou konkrétní závěry.  Je 
zde také prostor pro ticho a naslouchání. Z počátku jsme byly zvědavé, jak to bude 
fungovat, ale po několika setkáních jsme opravdu nadšené. Počet tři je zřejmě 
zkušeně vybrán, neboť se každý dostane ke slovu a každý dostane od ostatních 
zpětnou vazbu a přitom je to svižné, takže setkání nezabere více jak hodinu.

Chtěla bych proto povzbudit každého, koho tato naše zkušenost zaujala, ať se 
nebojí a zkusí k sobě oslovit ještě někoho, s kým by chtěl takto nad Písmem rozjímat. 
Biblické trio je myslím opravdu pro každého. Rádi vám z počátku vše vysvětlíme  
a  pomůžeme, není to žádná věda, ale ovoce stojí za to! Vždyť sám Kristus říká, kde 
jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Tak se neostýchejte 
nás oslovit, rádi se s našimi zkušenostmi podělíme.

Také za Petru A. a Míšu K.  
PETRA NAJBERTOVÁ




