
Milí farníci,
není tomu tak dávno, co nás zhruba 25 stálo v noci z 31. prosince na 1. ledna 

v kostele v presbytáři a modlitbou vítalo nový rok. A už držíte v rukou nové číslo 
farního časopisu značící, že první měsíc roku 2023 máme za sebou. 

Do tohoto roku jsme vstoupili Tříkrálovou sbírkou. Ta nám dává příležitost nejen 
podpořit charitativní projekty, ale na začátku roku přinášet také požehnání do 
jednotlivých domácností naší farnosti. Děkuji všem, kdo věnovali svůj čas a toto 
požehnání zprostředkovávali. Už jsem to říkal, že mám vždy radost, když jdu třeba 
i v létě či na podzim a vidím na domácnostech tříkrálové požehnání. Vede mě to  
k tomu, abych i v daném čase opakoval ona slova: Kristus ať požehná tento příbytek.

Věřím, že se všem koledníkům, i dárcům, kteří přišli v sobotu 21. ledna do KD Svět, 
líbilo poděkování za koledu. Já bych rád poděkoval všem organizátorům. Vím, že 
je to někdy těžké, že si někdy nerozumíme, nemáme třeba stejný názor, apod…  
O to víc si vážím toho, že přesto obětavě dáváte svůj čas a své životy k této službě. 
Moc si toho vážím. Osobně říkám, že se mi poděkování za sbírku líbilo a že jsem byl 
velmi potěšen. Takže moc vám všem díky!

V měsíci lednu jsme mohli prožít i mnohé další společné radosti. Výlet na hokej, 
týden modliteb za jednotu křesťanů…

I měsíc únor nám přinese různé možnosti. Jednou z nich jsou jistě farní hory, 
které jsou příležitostí k tomu, aby farníci mohli společně prožívat čas, sdílet se  
a učit se vzájemně si naslouchat. 

V druhé části února ale také vstoupíme do postní doby. Začneme se znovu 
připravovat na slavení nejvýznamnější události lidských dějin – Kristova vzkříšení. 
Připomínám, že postní dobu bychom měli prožívat nejen jako jednotlivci a nejen 
vnitřně, ale také jako společenství a rovněž vnějším způsobem. Pokud tedy někoho 
napadá, jak bychom ji mohli takto společně prožít (v základních rozměrech – 
modlitba, půst a almužna), tak mi dejte co nejdříve vědět.

S přáním požehnaných zimních dní
R. D. Martin Sklenář 

Farní časopis a společník 2/2023

unor



akce pořádaná Církví adventistů sedmého dne
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

OHLÉDNUTÍ ZA

Omamný Omán
přednáší: Kristina Vlčková a Vlastimil Beránek
kdy: pondělí 27. února v 18:00 hod.
místo konání: Oranžová zahrada, Husovo nám. 78, Český Brod

Omán je trendy. Krásy, vůně a chutě Ománu ale poznáte někde úplně jinde než  
v luxusních rezortech, kam míří drtivá většina turistů. V písečných dunách rozlehlých 
arabských pouští, na divokém pobřeží bičovaném monzunovými větry, ve vysokých 
horách, kde za celý den potkáte jen divoce se pasoucí kozy, nebo na panenských 
písečných plážích, kde vám společnost dělají jen rackové a krabi.

Láká vás vypravit se do této perly Orientu na vlastní pěst a užít si autentický 
a přátelský svět Arabského poloostrova se všemi jeho krásami? Na přednášce 
Kristiny a Vlastimila se dozvíte, jak se na cestu připravit, která místa nevynechat, co 
zde ochutnat a jak se v této přátelské zemi chovat.

Čestmír Šťovíček, Kolín, tel.: 737 820 318

výletem k Pražskému Jezulátku
V pondělí 2. ledna jsme se vydali k Pražskému Jezulátku. Nejprve jsem se  

s mamkou a bráchou Fandou vypravila na faru, kde už na nás čekaly holky Novákovy. 
Řekli jsme si proč a jak k Jezulátku jedeme. Když jsme začali zkoumat jeho historii, 
přidali se k nám i Marhounovi. Také jsme zjistili, že má Jezulátko šatičky podle 
liturgických barev. Společně jsme se pomodlili a začali jsme Ježíškovi vyrábět 
speciální šatičky přímo od nás. 

Pak už jsme se konečně vypravili na nádraží, kde se k nám přidal pan farář, paní 
Žáková a paní Strachová. Koupili jsme si jízdenky a mohli jsme vyrazit. Cestou jsme 
se kochali krajinou a povídali si. Na Masaryčce jsme přestoupili na tramvaj a odjeli 
na zastávku Hellichova. Vystoupili jsme přímo před kostelem Panny Marie Vítězné.

Venku nás nejvíc zaujal přístřešek s oslíkem, ovečkou a kozičkou. S Lolou  
a Fandou jsme se k němu hned rozběhli. Druhým bodem pozornosti byl velký 
betlém (v životní velikosti), ve kterém byla díra na obličej, díky které jsme se každý 
mohl na chvíli stát andělem. 

Po vstupu dovnitř nám pan farář dal úkol – najít fotku Benedikta XVI. S tím jsme 
byli hned hotovi, takže jsme se konečně vydali k bočnímu oltáři, kde na nás čekalo 
Jezulátko. Bylo to tak, jak jsme si to mysleli – mělo bílé šatičky. Ani jsme se nenadáli 
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a už jsme si sedali do lavic a připravovali se na mši svatou. Pan farář měl navíc 
krásný ornát s Jezulátkem. 

Po mši jsem se šla s Lolou konečně podívat na výstavu Ježíškových šatiček. Musím 
říct, že všechny oblečky vypadaly opravdu zajímavě. Byly tam nejen šatičky, ale  
i dárečky od různých poutníků nebo třeba velký model kostela. Když jsme sešli zase 
dolů (výstava byla i v patře), měli jsme čas pořádně prozkoumat kostel.

Nakonec si někteří z nás koupili suvenýry, rozloučili jsme se s Marhounovými, 
nemohli jsme zapomenout ani na oslíka, a pak jsme se vydali na Masaryčku. 
Tentokrát jsme vyrazili pěšky.

Vyfotili jsme se na červeném koberci, prošli jsme se po Karlově mostě a viděli 
jsme čůrajícího Karla IV. I když ke konci už byla cesta plná kňourání a slov „kdy už 
tam budeme“ nebo „mně se chce čůrat“ a pohled na Masarykovo nádraží jsme 
všichni moc ocenili, vraceli jsme se domů s pocitem, že jsme si výlet moc užili.

Příště můžete jet s námi!!!
NIKČA NAJBERTOVÁ
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PÁR ŘÁDEK 

z Rostoklat
Milí farníci, zasílám vám zase po dlouhé době pozdravení z farního ostrova.  

A není to náhoda, že v tomto čísle vychází článek o tom, co je nového v Rostoklatech. 
Máme se totiž čím pochlubit – významnou novinkou, alespoň pro nás místní, totiž 
dlouho očekávaným, plánovaným, diskutovaným a úspěšně zrealizovaným novým 
antependiem.

Jedná se většinou o ozdobný závěs na přední straně oltářní menzy. Nejčastěji 
bylo zhotoveno z vyšívané či malované látky. Dříve bývalo také z kůže, kovu nebo 
dřeva s reliéfní výzdobou.

V rostoklatském kostele sv. Martina zdobil oltářní menzu obraz z roku 1857. 
Jednalo se o olej na plátně, zarámovaný. Před rokem 1998 však byl odcizen  
a dochovala se pouze fotografie. Díky ní se podařilo autorce nového obrazu, Daně 
Šťastné Flídrové, vyhotovit obraz nový, který je tím původním inspirovaný. Zvolila 
pro něj tentokrát masivní dubovou desku. Námět zachovala – v centru obrazu je 
sv. Martin v biskupském rouchu s berlou a husou, akantové rozviliny odkazující 
na další výzdobu kostela a věnec jako symbol úrody. Malířka se rozhodla tradiční 
látkové pojetí antependia promítnout do aplikace tkaniny a vše kompozičně 
ukotvit náznakem okrajů plátna. Do obrazu zapojila také důležité okamžiky 
svatomartinského příběhu, ovšem kromě koně a rozetnutí pláště – toto je již 
námětem obrazu Milosrdný skutek sv. Martina, inspirovaným dílem Karla Škréty  
a umístěném v horní části barokního oltáře.
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OHLÉDNUTÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKOU

Antependium je rozdělené do pěti kompozičních částí:

1. „Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně jste 
učinili.“

2. a 4. Svatý Martin je patronem hojné úrody.

3. Svatý Martin se svými atributy – biskupskou berlou  
a mitrou, husou, úrodou, pláštěm, kostelem a křížem.

5. „Tímto pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu.“

A na závěr ještě malý bonbónek – v obrazu je ukryt i znak obce Rostoklaty. Přijeďte 
si antependium prohlédnout na vlastní oči a pokuste se znak objevit. Mše svaté 
se zde konají každou první středu v měsíci od 18 hod. (připomenout vám to může 
cvičná zkouška sirén), případně si můžete zajistit osobní prohlídku u mne (604 935 
797).

KATEŘINA ANNA NOVÁKOVÁ

Krátký rozhovor o koledování
Tříkrálové koledování pro Charitu ČR je pro 

rok 2023 ukončeno. Kasičky jsou otevřeny  
a vysypány, korunky spočítány a zapsány, koruny 
z hlav sundány a uloženy. Koledníkům, dárcům  
a všem dobrovolníkům je poděkováno. Dříve, než se 
vrhneme vstříc dalšímu dobrodružství (kterým také 
charita umí být), ohlédneme se krátce s Nikolkou 
Najbertovou za těmi dvěma týdny chození ode dveří 
ke dveřím s tříkrálovým požehnáním.

Nikolko, koledovaly jsme spolu v rámci Tříkrálové sbírky v Českém Brodě  
i v Rostoklatech. Kde se tobě koledovalo lépe?

V Rostoklatech na nás byli více připravení, ale v Českém Brodě jsme zase 
byli koledovat v ZUŠ. Takže pro mě to bylo zajímavější v Českém Brodě, ale 
zábavnější v Rostoklatech. 
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Když jsi vyrážela na koledu, musela jsi se přemáhat, nebo bylo koledování něco, 
na co jsi se těšila? 

Když chodíme v Liblicích, tak mě to hodně baví, takže tam jsem se na to 
těšila. Ale ke konci koledy v Českém Brodě už to bylo hlavně o tom, že toho 
hodně chybí (částí Českého Brodu – pozn. autora) a že se toho musí hodně 
obejít. Tam už se mi tolik nechtělo. 

Připravovala jsi se nějak na koledování?
Zkoušela jsem si hru na flétnu – tříkrálovou písničku. A oblečení.

Oblečení sis asi užívala, že?
Jo, docela jo.

Mohla bys nám vyprávět nějakou veselou příhodu z koledování?
Když jsme v rámci PDO poprvé koledovali v Českém Brodě, tak jsme 
zazvonili i u dveří ZUŠ, což nakonec dopadlo tak, že jsme se dostali až na 
podium divadla ZUŠ. Naší koledou jsme zahájili třídní koncert dechových 
nástrojů a já jsem tam dokonce hrála na flétnu. Když jsme potom vyrazili 
zpátky na faru, zjistili jsme, že náš třetí král si tam zapomněl batoh. Vrátili 
jsme se zpátky, ale dovnitř už jsme se nedostali. Vchod byl zavřený a zvonek 
kvůli koncertu vypnutý. 

A ten batoh? Co se s ním stalo?
Ten nám nakonec přinesla Martina Přibylová do kostela, takže: konec 
dobrý, všechno dobré.

S tímto zážitkem z divadla souvisí ještě jedna rostoklatská událost. Vzpomínáš si 
na ni?

Ano. Když jsme byli v Rostoklatech, tak se nás jedna paní zeptala, jestli to 
nejsme náhodou my, kdo jsme na tom českobrodském koncertě hráli. To 
nás moc potěšilo.

K čemu je podle tebe koledování dobré? 
Za prvé – přinášíme požehnání do těch domovů a za druhé – lidé mohou 
přispět na dobré věci. Přispívá se například na hospic Nablízku.

Měla bys nějaký vzkaz pro ty, kteří už o zapojení se do koledování přemýšleli, ale 
zatím se neodhodlali?

Koledování je většinou zábava. Sice se někdy setkáte s nevstřícnými lidmi, 
ale většinou vám lidé rádi přispějí. Někteří na vás i čekají a jsou rádi, když 
přijdete, takže máte potom dobrý pocit.

Rozhovor s Niki Najbertovou vedla LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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Tříkrálová sbírka 2023 ve farnosti Český Brod

obec
počet  

kasiček výtěžek
Bříství 1 1 351, -
Bylany 1 5 020, -

Český Brod 13 55 915, -
Černíky 1 5 067, -

Chrást 1 18 048, -
Chrášťany 3 5 746, -

Klučov 2 7 716, -
Kounice 10 48 033, -

Kšely 2 8 657, -
Liblice 3 16 766, -
Lstiboř 1 12 431, -

Poříčany 3 14 324, -
Přehvozdí 1 8 762, -

Přistoupim 3 10 201, -
Rostoklaty 1 8 564, -

Starý Vestec 2 5 063, -
Štolmíř 1 6 251, -
Tismice 1 8 375, -

Tuchoraz 2 9 098, -
Vrátkov 1 6 876, -

262 264 Kč
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Janovo evangelium
Milí farníci,
v dnešním liturgickém okénku bychom 

se zaměřili na Janovo evangelium, na jeho 
strukturu, a především na téma, které je 
tomuto evangeliu jedním z vlastních, totiž téma 
znamení.

Evangelista Jan napsal své evangelium 
někdy kolem roku 100 po Kr., tedy v době, kdy  
z Ježíšových současníků již skoro nikdo nežije  
a komunitu křesťanů tak tvoří druhá generace, 
tedy ti, kteří byli povoláni již hlasateli evangelia. 
To se odráží např. ve zprávě o povolání prvních 
učedníků, jak jsme si již představovali, kdy tím, 
kdo u Jana povolává, není pouze Ježíš, ale  
k Ježíši přivádí ostatní již povolaní učedníci.

Evangelista Jan se od ostatních evangelistů 
(které nazýváme synoptičtí, totiž podobní) liší v mnoha ohledech. Zdaleka ne 
všechny věci budeme moci zmínit. Jednou z podstatných odlišností je struktura jeho 
evangelia. Zatímco synoptici mají v základu své evangelium rozděleno na Ježíšovo 

Poděkování
Milí farníci,
za Domácí hospic Nablízku ze srdce děkuji Patricii Červené a všem dalším 

organizátorům a koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas Tříkrálové sbírce. 
Díky vybraným darům můžeme jako v loňském roce plně pokrýt výdaje na léky  
a zdravotnický materiál pro naše nevyléčitelně nemocné pacienty, které 
doprovázíme v posledních chvílích jejich života. Za minulý rok jsme byli nablízku 
92 rodinám a najezdili jsme do jejich domácností 33 tisíc kilometrů, z toho třetinu  
k pacientům bydlícím v Českém Brodě a přilehlých obcích – Břežany, Klučov, Liblice, 
Přistoupim, Přišimasy, Tismice, Tuklaty, Vitice, Vrátkov. Vidíme potřebnost naší 
služby a jsme tak moc vděční za podporu vaší farnosti a také za to, že i váš pan farář 
poskytuje v rodinách umírajících duchovní péči. Děkujeme, že nám pomáháte šířit 
povědomí o hospicovém díle!

BOHUMILA URBANOVÁ, ředitelka hospice
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působení v Galileji, a pak směřování k Jeruzalému, kde Ježíš o Velikonocích prožije 
svůj pašijový příběh, u evangelisty Jana Ježíš pendluje neustále mezi Galileou  
a Judskem. Do Jeruzaléma přichází hned několikrát, třikrát dokonce na velikonoční 
svátky – odtud uvádíme tradiční datování, totiž že Ježíš veřejně působil tři roky.

Toto pendlování mezi Galileou a Judskem se odráží např. v tom, že zatímco 
synoptici mají pochopitelně např. téma vyčištění chrámu v závěru evangelia (až 
se Ježíš dostane do Jeruzaléma), tedy i v blízkosti Ježíšova utrpení, evangelista Jan 
ho má hned v úvodu evangelia. To není rozpor, ale vyjádření toho, že je to jedna  
z prvních věcí, kterou Ježíš v Jeruzalémě dělá.

Dalším dosti podstatným rozdílem je to, jak evangelista Jan nahlíží Ježíšův pašijový 
příběh. Zatímco synoptici zaměřují pozornost na Ježíšovo utrpení, u evangelisty 
Jana je tento okamžik představován jako „hodina, kdy je oslaven Syn člověka“. 
Ukázkovým příkladem této odlišnosti je vyprávění o modlitbě v Getsemanské 
zahradě. Zatímco u synoptiků Ježíš prožívá při této modlitbě úzkost a prosí, aby 
od něj Otec odejmul tento kalich utrpení, u Jana Ježíš pronáší Velekněžskou 
modlitbu. A rovněž zatčení je popisováno jinak. Je to u Jana, kde garda přichází 
a vede s Ježíšem dialog, jehož vyústěním je adorace Krista (koho hledáte, Ježíše 
Nazaretského, já jsem to – padli před ním na kolena). 

Vraťme se ale ještě ke struktuře. Janovo evangelium můžeme rozdělit na dvě 
části. Ty nazýváme: Kniha znamení (kk. 1-12) a Kniha slávy (13-20 (21)).

Kniha znamení, která začíná po Janově prologu (1,1-18), zaměřuje pozornost na 
znamení, která Ježíš koná. To je další věc, ve které se evangelia Jan od ostatních 
liší. Zatímco synoptičtí evangelisté vypráví o Ježíšových zázracích, Jan mluví  
o znameních. A nejedná se jen o nějaké slovíčkaření. Představuje to jiný způsob 
nahlížení Ježíšova působení. Zatímco pro synoptiky je důležitý samotný zázračný 
skutek, evangelista Jan (snad i proto, že píše své evangelium „tak pozdě“) zaměřuje 
pozornost spíše na Ježíšova slova, která přetrvávají a která projevují svou moc  
i v době, kdy není fyzicky přítomný. Pro Jana je důležitější Ježíšovo sdělení. Samotný 
skutek pak už jen potvrzuje pravdivost jeho slov a jeho učení. Tak například, Ježíš 
hovoří o tom, že je chlebem života. Hlavní sdělení je, že kdo jí jeho tělo a pije jeho 
krev, má život věčný… A aby potvrdil, že je pravdivé, že sytí pro život, tak zázračně 
nasytí lidi. Nebo podobně je to ve zprávě o vzkříšení Lazara, kterému se budeme 
ještě věnovat v dubnu. I zde Ježíš říká, že je vzkříšení a život a že kdo v něho věří, 
má život věčný. A aby posluchači mohli snáz věřit, tak vzkřísí Lazara. To ale pro Jana 
není to nejpodstatnější. Ano, zatímco synoptici jsou fascinováni Ježíšovou mocí, 
nad kterou se mnozí podivují, pro Jana je důležitější, co Ježíš říká. Skutek (znamení) 
jen potvrzuje, že Ježíšova slova nejsou planá, že to není jen plácnutí do vody.

S tím souvisí i počet takových znamení. Zatímco u synoptiků, zvláště třeba  
u Marka, Ježíš koná zázraky jak na běžícím páse, evangelista Jan nám předkládá 
„pouze“ sedm Ježíšových znamení. Jsou jimi: proměnění vody ve víno na svatbě 
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v Káně Galilejské (k. 2); uzdravení syna královského služebníka (Jan 4); uzdravení 
ochrnulého u rybníka Bethesda (Jan 5); zázračné nasycení (Jan 6); chůze po vodě 
(Jan 6); uzdravení slepého od narození (Jan 9); vzkříšení Lazara (Jan 11).

 Druhá část, kniha slávy, pak představuje to, o čem jsme již hovořili. Ježíšův pašijový 
příběh je představován jako hodina, kdy je oslaven Syn člověka. Za zmínku z této 
části stojí např. to, že u Jana Ježíš neusedá se svými učedníky k Pesachové večeři, 
ale v předvečer své smrti jim umývá nohy. Rovněž tato část obsahuje obsáhlou 
Ježíšovu řeč na rozloučenou (Jan 14-16) a zmíněnou Velekněžskou modlitbu  
(Jan 18).

Poslední věc, kterou bych rád zmínil, je, že obě dvě knihy mají podobné 
směřování. Kniha znamení začíná u vody řeky Jordánu, křtem, který Jan uděluje 
a končí vzkříšením (Lazara). Kniha slávy začíná vodou, kterou Ježíš umývá nohy  
(v některých oblastech křesťanství patřilo umývání nohou k obřadu udílení svátosti 
křtu) a končí zprávou o Ježíšově vzkříšení. 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ

OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÁ VALBURGA
Svátek svaté Valburgy slavíme 25. února. 

Světice se narodila kolem roku 710  
v hrabství Wessex v dnešní Anglii. Lze o ní 
bez nadsázky říci, že pocházela ze „svaté“ 
rodiny. Jejím otcem byl král Wessexu  
sv. Richard poutník, maminka se jmenovala 
Wuna a byla sestrou svatého Bonifáce, 
bratři Willibald a Winebald byli později 
také svatořečeni. Její rodina byla nejen 
svatá, ale také náležitě urozená. Přesto 
si už v dětství svatá Valburga zvolila život  
v chudobě v klášteře Wimborne v Dorsetu 
v Anglii. Tam strávila 26 let pod duchovním 
vedením zbožné misionářky Tetty, která ji 
připravovala na dráhu řeholnice.

Bratři světice, Willibald a Winebald, 
odchází do Itálie, kde v klášteře Montecassino přijímají řeholi svatého Benedikta 
a později také kněžská svěcení. V Itálii však nezůstávají dlouho, ale nastupují na 
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misijní cestu do Německa, následujíc zde svého strýce svatého Bonifáce. Winebald 
odchází do Heidenheimu a Willibald do Eichstättu, kde založil biskupství a 45 let 
tam působil jako biskup. Staví zde kostely, zakládá kláštery. Dnes je spolupatronem 
zdejší katedrály.

Zanedlouho následuje bratry na jejich misijní cestu i svatá Valburga. Na lodi 
přepluje lamanšský kanál a pěšky pak dorazí s několika sestrami do Antverp. 
Odtud se pak přesune do německého Bischofsheimu, kde pomáhá abatyši Liobě 
vést zdejší klášter. Z tohoto kláštera světice odchází do kláštera benediktýnek  
v Heidenheimu, kde se stává abatyší. Klášter postupně rozšiřuje a ten se stává 
jedním z nejvýznamnějších na území Německa. Mužský klášter v tomto městě 
vede její bratr Winebald. Po jeho smrti se svatá Valburga stará i o tento klášter. 
Zde působila až do závěru své pozemské pouti, do 25. února 779. Byla pohřbena 
v Heidenheimu a na jejím hrobě se údajně událo mnoho zázraků. V roce 870 byly 
její ostatky převezeny do Eichstättu, a při té příležitosti byla papežem Hadrianem 
II. prohlášena za svatou.

Svatá Valburga milovala samotu a mlčenlivost, byla známá jako dobrodinec všech 
chudých a strádajících. Pečovala o sirotky a chudé, přispívala na stavbu chrámů  
a klášterů. Podle svatopisce uklidnila bouři na moři, když se plavila přes lamanšský 
kanál. Uzdravila malou těžce nemocnou zámeckou dcerku. Podle legendy ji chtěli  
u brány zámku napadnout psi. Světice pouze prohlásila, že je služebnicí Ježíše 
Krista, který ji ochraňuje a psi se stáhli. Setkání se psy je vyobrazeno na rytině 
Ludvíka Seitze z 19. století.

Patronka:  proti hladu, nouzi a nemocem (moru, kašli), cestujících na lodi  
a mořské bouři.

Její socha v černé kutně s holí abatyše ovinutou hadem jako symbolem zdraví 
stávala v lékárnách, někdy držela v ruce klíč od lékárny. Prodával se hojivý olej, 
který údajně prýštil z kamene, pod kterým byla pohřbena. Bývá uctívána také  
v Česku, Rakousku, Anglii, Belgii, Nizozemí, v severní Francii a Španělsku (zejména 
ve městech Chester, Antverpy, Gröningen, Oudenaarde, Weilburg, Veurne),  
v klášterech v Essenu, Heiligenkreuzu či v Meschede, v katedrálách v Münsteru 
či Valladolidu). Na venkově, hlavně na horách, se stavěly poutní Valpuržiny kaple, 
také na Svatojakubské cestě. Je jí zasvěcena zámecká kaple v Hrádku u Sušice, její 
sochu najdete i na hradě Valdštejn, jež je umístěna u mostu.

Někde byla založena i bratrstva sv. Valburgy. Při kostele v Malešicích na 
Kutnohorsku – dříve zámecké kaple – založil Lothar z Oštejnu bratrstvo sv. Valburgy, 
které se před zrušením za Josefa II. rozešlo a ze zbylého kapitálu postavilo v tamní 
svatyni oltář ke cti této světice. Na Moravě bylo bratrstvo a oltář sv. Valburgy při 
františkánském kostele v Dačicích až do roku 1785. Byl zde i krásný obraz světice od 
malíře Winterhaltera a její oltáře byly v mnoha našich vsích.

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ







15 FČAS 2/2023

KNIŽNÍ PUTOVÁNÍ

Co se zdá medvědům? 
To je otázka, na kterou nemáme odpověď, protože medvědi nejsme a ani se jich 

nemůžeme zeptat. V knížce však píšou, že se jim zdá o samých dobrotách. Chtěli 
byste taky takové sny? Já teď po vánočním mlsání už asi ani ne. Ale knížka, o které 
vám tu chci napsat, není o lidech, ale o medvědech, což už víte z názvu. Maminka 
s tatínkem mají dva kluky, Bříško a Pupík jsou jejich jména. Bříško je pořád veselý 
a Pupík pořád mrzutý. Ale když se vrátí táta, hned mu běží naproti. Vypráví totiž 
klukům hezké pohádky na dobrou noc. Společně se připravují na zimu, kterou 
medvědi celou prospí. K tomu potřebují velké zásoby jídla, kdyby se náhodou 
probudili a vyrábí si polštářky, do kterých dávají voňavé bylinky, aby měli hezké 
voňavé sny. 

Jestli chcete nějaké tipy, jak se pořádně napucnout před zimou, nebo jak se 
dobře vyspat, přečtěte si tuhle knížku.

LAURA MAGDALÉNA NOVÁKOVÁ
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KeDaR
Sedíce na ulici, odbíjí zvony.
Kdo pozná, že za oknem sám Kristus stojí?
Někomu napoví snad jeho víra,
že ten, který zubožen, svou deku svírá...

Je také bratr náš, nemocný, smutný,
toužící po lásce, bez krátkých sukní.
Po něze, která i u srdce hřeje.
Bože můj, Bože můj, tak řekni, kde je?

Nedopusť, prosím, padnout bez naděje!

Otevři oči a zahoj mé rány,
toužím tak dostat se z téhleté jámy!
Usuš též konečně mé mámy slzy,
nesnesu jestliže zblázní se brzy.

Zlo rodí další zlo, postav se tomu,
ach, marnotratný synu, navrať se domů!
Na řeči kašlu, jsou jako když sněží...
duše je jediné o co tu běží!

Vytrub to hlasitě z kostelních věží:

Prachy nás nespasí, jenom Ten Jeden,
už vypil za tebe tvůj kalich s jedem!
Nesmíme tajemství tohle si schovat,
mrtví se nemohou už jinak chovat.

P. N.


