
Milí farníci,
berete do rukou březnové číslo farního časopisu, které je zároveň číslem vycházejícím 

v postní době. Ta je opravdu specifickým časem. Výzva k obrácení, která provází 
prožívání Popeleční středy, vrcholí obnovou křestních závazků o Velikonoční vigilii. 
Výzva k obrácení tedy není nutně vyjádřením „jsi velký hříšník, něco se svým životem 
dělej“ (i když každý z nás hříšníkem jsme), ale je pozváním, příležitostí. Obrácení, to 
není jen výzva k tomu, aby člověk opustil něco špatného a přijal něco dobrého. Může 
se jednat o pozvání k tomu, abychom přijali ještě větší dary! Bůh má pro nás připravené 
takové dary, o kterých ani nedokážeme uvažovat: „co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, 
co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují“ (1 Kor 2,9). 
Obrácení nás má k přijetí těchto darů disponovat.

Pro každého z nás má Pán připravené nepředstavitelné dary. Ale je třeba našeho 
obrácení, nebo lépe, změny našeho smýšlení, či schopnosti podívat se na věci jiným, 
novým způsobem. Obrácení, které vede od uspokojení (jsem spokojen s tím, co mám, 
jak prožívám život s Pánem) k otevření se novým věcem. Změna smýšlení, která vede 
k tomu, že člověk je otevřený novým pohledům na věc, novým věcem, ke kterým nás 
Bůh zve.

Když Ježíš povolává své první učedníky (v Markově a Matoušově evangeliu), kráčí po 
břehu. Povolání je dynamické, je v pohybu. A můžeme říci, že učedníci se celé tři roky, 
nebo od té chvíle celý život již nezastaví. Následování Krista bude neustálým pohybem. 
Kdyby zůstali sedět v loďce spokojeni s tím, že je Ježíš povolal a že ho viděli a domnívali 
se, že za pět minut Ho naleznou na stejném místě ve stejné situaci, velmi by se mýlili. 
Je třeba nového pohledu…

Jedna z věcí, které mě opravdu mrzí, je, jak Boží dary necháváme ležet bez povšimnutí 
ladem. Jak je necháváme „hnít“. Jak je nevyužíváme. 

Postní sebezápory nemají cíl a smysl samy v sobě. Jsou nástrojem, který máme užívat 
k této proměně. Moc vás prosím, neskončete u toho, že si stanovíte postní úkon, který 
pak „splníte“ a to vás uspokojí, že jste postní dobu dobře prožili. Udělejte z těchto 
sebezáporů nástroj, který vám otevírá oči, sluch, mysl…, který vám „vyprazdňuje“  
a uschopňuje tak k tomu, abyste nové a mnohem lepší a větší mohli přijímat. 

Moc vám všem přeji, aby pro vás tato postní doba byla časem milosti a spásy. Časem 
nového objevení Pána, který chce, abyste s ním znovu zemřeli a vstali k novému životu. 
K tomu vám ze srdce žehnám

R.D. Martin Sklenář

Farní časopis a společník 3/2023

březen



Obec Tismice a ŘKF Český Brod vás srdečně zvou na 

Varhanní koncert
Jaroslav Tůma 

zahraje na nové varhany 
skladby barokních i romantických autorů 

a varhanní improvizace

v sobotu 1. dubna 2023 v 19.00 hodin
v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích



3 FČAS 3/2023

OHLÉDNUTÍ

A je to!
Varhany v tismické basilice jsou postaveny. A jsou nádherné.
Na jaře roku 2021 se v moravské firmě  

z Bílska u Litovle „Dlabal-Mettler“ započalo  
s výrobou píšťal. Tehdy to vypadalo, že je nový 
nástroj v nedohlednu, ale jak už to tak bývá, 
čas pádí jako o závod. Každý měsíc přibývaly 
další nové díly. Za rok na to, na jaře 2022, se 
delegace z farnosti a paní starostka z Tismic 
vypravily na kontrolní den přímo do dílny, a to 
už jsme mohli vidět varhanní skříň sestavenou 
v plné kráse, všechny hotové cínové i dřevěné 
píšťaly, zásuvkové vzdušnice, mechanické 
traktury. Byli jsme potěšeni dokonalým 
zpracováním, použitým kvalitním materiálem 
a především nadšením samotných tvůrců, 
kteří jsou otevřeni novým podnětům. Když 
se rozhovoří o svém díle, je vidět zápal, 
profesionalitu a radost, se kterou varhany 
vznikají. 

Výtvarný návrh nástroje se narodil v hlavě Petra Štěpána, našeho farního 
varhaníka, který je ideálním tvůrcem pro takovou věc, protože v sobě vzácně 
propojuje dva umělecké světy – hudební i výtvarný. Jako varhaník i akademický 
malíř dokáže skloubit požadavky románské architektury (prostoru, který je nám 
všem velmi drahý) s možnostmi varhanního stroje, jehož velikost je limitována 
prostorem kruchty, ve kterém bude stát. Zároveň je inspirován hudebním 
prožitkem, dechem ducha hudby, který mu dává inspiraci co a jak by mohla podoba 
varhanní skříně vyjadřovat. 

Na podzim 2022 už bylo jasné, že smlouva, která byla před dvěma lety podepsána, 
dostane svým závazkům. Začal se připravovat prostor, kde bude nástroj stát, ovšem 
z památkového ústavu zazněly výtky a varhany se nakonec prozatímně umístily do 
jednoho dílu boční lodi. Doufáme, že se dokumenty potřebné k opravě kruchty 
podaří co nejdříve doplnit a varhany se v brzké době přestěhují na své místo, kam 
patří – na kůr.

Každoročně si 22. 11. připomínáme svátek sv. Cecílie, na ten loňský ovšem 
není možné zapomenout. Zdá se, že přenášení dílů nových varhan do prostoru 
kostela nám zůstane natrvalo vryté do naší paměti. Během čtyř dnů jsme pak 



4 FČAS 3/2023

mohli pozorovat, jak nástroj přibývá a roste. Druhý týden práce pokračovala tzv. 
intonováním varhan, kdy jsou jednotlivé tóny upravovány tak, aby byl výsledný 
zvuk jednotlivých rejstříků charakteristický a harmonický, upravuje se barva a síla 
tónu. Nakonec pan Mettler varhany naladil v systému barokního ladění. Výsledný 
zvuk tohoto nástroje je tedy krásně vyvážený a velebný, přivádí nás do jiných dob, 
světů a dimenzí. 

V polovině února proběhla kolaudace varhan za účasti diecézního organologa 
pana Štěpána Svobody, který na celou stavbu našeho nástroje odborně dohlížel  
a konzultoval s varhanářskou firmou všechny technické detaily. Budiž mu za to 
velký dík! 

1. dubna, až budete přicházet ze sobotního výletu, či budete uklízet nářadí po 
velkém úklidu na svých zahrádkách, budete i vy mít možnost si poslechnout v 19.00 
hodin v podání varhanního mistra pana Jaroslava Tůmy, jak nádherný svět je vetknut 
do té nepříliš velké skříně, která vznikla pod pláštěm a na přímluvu Panny Marie za 
obrovského přispění sponzorských darů holandské nadace manželů Novákových, 
štědrých darů tismických obyvatel, ale i nemalých darů jiných osvícených donátorů, 
za které nepřestáváme děkovat!!!

 Vlastně by se dalo říci, že jsme ani nedoufali, že by se někdy nové varhany 
v Tismicích rozezněly. Je to takový malý či větší mariánský zázrak. Zdá se, že je 
to přepych, který si malý venkovský kostelík nemůže dovolit. Ale ano! Díky 
nevysvětlitelné vůli a snaze některých sponzorů a těch, kteří vědí, že některé 
hodnoty nás přesahují i za mnoho dalších desetiletí, se i v dnešní přetechnizované 
době, kdy nástroje „do zásuvky“ nahrazují ty akustické, podaří vytvořit skvost, 
který pozvedá naši duši, který prohlubuje naše vnímání Boha, který nám dovoluje 
Boha chválit a velebit tak, jak nejlépe umíme, jak je to Bohu milé.

Tak tedy ještě jednou: Přijměte prosím srdečné pozvání na první koncert nových 
varhan v basilice Panny Marie Nanebevzaté v Tismicích!

MARTINA PŘIBYLOVÁ

Pan Boris Mettler 
a Petr Dlabal -
stavitelé varhan.

Petr Štěpán si nese 
basovou píšťalu.

Nástroje na 
dotváření zvuku 

varhanních píšťal.
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PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI

Pastorační synodální skupinky
Koncem listopadu byla v naší farnosti ustanovena nová PRF. Zkoušíme, aby 

fungovala novým způsobem, který vtáhne do diskuzí širší část farnosti, či dokonce 
veřejnosti. Každý z členů PRF má na starosti některou skupinku, která se v diskuzi 
bude věnovat vybraným tématům.

Členové pastorační rady mají za úkol tyto skupinky vytvořit. Oslovit jednotlivé 
farníky, aby se do skupinek zapojili. Mnozí mě ale informovali o tom, že jim většina 
lidí odmítá. Nedělám si nárok vyjadřovat, proč tomu tak je. Ale rád bych se ještě 
jednou vrátil k tomu, jaký je smysl těchto skupinek a vybídl vás, abyste ještě jednou 
zvážili, zda se do některé z těchto skupinek nezapojit.

Proč skupinky?
Důvodů je několik. Já bych ale zvlášť zdůraznil následující. Častokrát slýchám 

stesk, že ve farnosti spolu málo mluvíme, nebo že někdo nedostává prostor k tomu 
vyjádřit svůj názor. Zmíněné skupinky tedy mají dát prostor k tomu, aby každý 
mohl diskutovat, respektive, abychom jako farnost spolu vedli dialog. Mnohdy se 
to musíme učit, ale je třeba udělat první krok – začít. Pokud tento krok neuděláme, 
těžko se může něco měnit.

Já se ale nechci k ničemu zavazovat. 
Členové pastorační rady mi říkali, že toto je častý argument podtrhující vyjádření 

„ne“. Smyslem pastoračních synodální skupinek NENÍ něco dělat. Zavazovat se  
k nějaké činnosti. Smyslem skupinek je diskutovat. Od člena skupinky se nevyžaduje 
nic jiného, než aby přišel a diskutoval. Nežádá se od něho, aby něco v té oblasti 
dělal. K žádné činnosti se tím nezavazuje. Uvádění některých věcí z diskuze vzešlých 
do praxe bude práce až druhořadá, práce třeba pro úplně jiné lidi.

Jak by takové setkání tedy mělo vypadat?
Ne náhodou mluvíme o pastoračních synodálních skupinkách. Průběh takových 

setkání by měl být takový, jaký byl představen v synodálním procesu. Skupinka lidí 
se spolu sejde, společně se pomodlí, a tak se k diskuzi disponuje. Následně se každý 
k již stanovenému tématu (nejspíš dopředu zaslanému) cca ve třech minutách 
vyjádří. Řekne k tomu svůj názor. Následně bude chvíle ticha, kdy si každý může 
srovnat, co říkali ostatní. A pak pokračuje debata, která je zaměřena na to, co mě 
oslovilo ve vyjádření druhého. Tedy nejde o to opakovat jinými slovy svůj názor, 
vyvracet něco druhému, ale jde o to hledat to, co nás zaujalo. Nic víc, nic míň. 
Takový dialog pak není vyhraněný a je plodný. Samozřejmě, výše představené není 
dogma, ale je základním vodítkem, kterého bychom se měli držet.



6 FČAS 3/2023

Efekt?
Jedním z efektů skupinek by se pak mělo stát to, že se naučíme spolu komunikovat, 

vést dialog. Mnohdy si pod dialogem představíme mnoho věcí. Synodální proces 
jeden ze způsobů dialogu představuje. Jeho základními prvky jsou: Naslouchání 
Duchu Svatému, naslouchání druhému, schopnost vyjádřit svůj názor, schopnost 
vzájemně se obohacovat. Synodální proces nevěnuje pozornost sporům, 
hádkám, přesvědčování druhého, kompromisům… Věnuje pozornost tomu, že se 
obohacujeme a že pod vedením Ducha Svatého hledáme, jak dál společně kráčet. 

Vztah pastorační synodální skupinky a PRF
Z každé skupinky budou vycházet různé podněty a nápady. Ty pak budou 

předkládány PRF. Ta je přijme buďto bez připomínek, anebo se dané téma stane 
podnětem pro setkání PRF. Na PRF tedy budou přicházet konkrétní témata, která se 
budou moci řešit. PRF tak nebude jen nějaký orgán, ale bude místem, kde se bude 
skutečně uvažovat o pastoraci v naší farnosti.

Závěr
A tak závěrem bych vás chtěl ještě jednou pozvat k tomu, abyste se zamysleli, 

zda se přeci jen do některé skupinky nezapojit. Skupinka se sejde v čase, na kterém 
se domluvíte – není problém, aby se sešla, v případě, že to bude stálým členům 
vyhovovat, třeba dopoledne. Nehledejme, prosím, důvody, proč to nejde, ale 
hledejme způsoby, jak to může jít. Zkusme udělat něco konkrétního proto, aby se  
v naší farnosti vedl dialog, a abychom se setkávali ve vzájemných rozhovorech  
o naší farnosti a jejím poslání.

Pastorační synodální skupinky
Pro lepší orientaci ještě přiložme jednotlivé pastorační synodální skupinky  

a odpovědné osoby – abyste věděli, komu se můžete přihlásit.

• Skupinka Společenství. Odpovědnou osobou je Jarka Přikrylová. 
• Skupina Příprava na svátosti, odpovědnou osobou je Petra Marhounová. 
• Skupinka Misijní činnost, její odpovědnou osobou je Martina Přibylová.  

S touto skupinkou bude pomáhat také Jiří Rytina.
• Skupinku Komunikace má na starosti Lucie Konopíková. 
• Skupinka Vzdělání a katecheze se bude scházet pod vedením Michaely 

Kašparové a Petry Najbertové. 
• A poslední skupinkou je Charitativní činnost. Tu má na starosti Martin 

Červený. 
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OKÉNKO SVĚTCŮ

SVATÝ LONGIN 
Svatý Longin (Longín, Longinus) 

je jméno dané bezejmennému 
římskému vojákovi, který podle 
Janova evangelia probodl Ježíši Kristu 
na kříži bok kopím. Longinovo kopí je 
nazýváno Kopí osudu nebo Svaté kopí 
Páně. Jeho svátek si připomínáme 
15. března. V dřívějších dobách se 
s Longinem spojovalo rčení - na 
svatého Longina, práce v poli začíná.

Jméno Longin(os) se objevuje v nekanonickém Nikodémově evangeliu. Odvozuje 
se od starořeckého názvu „ lonché“ pro kopí. Longin bývá ztotožňován se setníkem 
zmiňovaným v ostatních, synoptických evangeliích, který zvolal „Tento člověk byl 
opravdu Syn Boží.“

Podle Zlaté legendy (autorem je dominikánský mnich z okolí Janova, Jakub de 
Voragine, který sepsal toto své nejproslulejší dílo ve 14. století.) stál Longin s jinými 
římskými vojáky pod křížem a na Pilátův rozkaz probodl Kristův bok kopím. Když 
vzápětí uviděl zatmění Slunce a ucítil zemětřesení, uvěřil v Krista. Vlivem choroby 
nebo stáří se mu kalil zrak a náhodou se dotkl očí rukou potřísněnou Kristovou 
krví, která stékala po jeho kopí. Okamžitě viděl jasně. Vzdal se vojenské služby, 
poučen apoštoly žil osmadvacet let mnišským životem v kappadocké Cesareji  
a slovem i svým příkladem obrátil na víru mnoho lidí. V další legendárních epizodách 
v Kappadocii rozbíjel modly, ze kterých pak vylétli démoni. Místodržitel provincie 
z toho zešílel a ztratil zrak; Longin mu poradil, že se může uzdravit jen když jej 
usmrtí, protože pak se za něj v nebi bude modlit a vrátí mu tím tělesné i duševní 
zdraví. Místodržitel dal tedy Longinovi setnout hlavu, vrhl se před ním na kolena  
a s pláčem činil pokání. Podle legendy ihned nabyl zrak i zdraví a konal dobré skutky.

Svaté kopí (latinsky Lancea Domini, „Kopí Páně“) je skutečné raně středověké 
kopí z oceli montované koženou tkanicí, od roku 1024 součást svátostí Svaté říše 
římské, uloženo s korunovačním křížem a říšskou korunou v říšské klenotnici ve 
Vídni. Císař Karel IV. je převezl do Prahy, dal zpevnit pouzdrem ze zlatého plechu 
s vytepanou popiskou a zařadil je mezi relikvie, které byly v Milostivém létě 
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Zveme vás na přednášku o zdravém životním stylu:

Sója - škodí, nebo prospívá?
přednáší: Mgr. Gražyna Kelemenová, lektorka Epicentra zdraví Eden
kdy: pondělí 27. 3. 2023 v 18:00
kde: Oranžová zahrada, Husovo nám. 78, Český Brod

Sója (sójové boby), někdy vyvyšovaná, jindy zatracovaná. Určitě jste se se sójou 
už nějakým způsobem setkali. Je dobré si sójou obohatit jídelníček? Tato luštěnina 
je totiž v Asii již po celá staletí hlavním zdrojem bílkovin. Může být přínosem i pro 
nás v Evropě? Pokud ano, jak ji upravit a jakými způsoby ji konzumovat? Co říkají 
vědecká fakta z výzkumů o sóje? Tyto a mnohé další otázky zodpoví březnová 
přednáška z cyklu Čaj o šesté. Věříme, že vám přednáška na základě důvěryhodných 
informací pomůže zaujmout vhodný postoj k sóji tak, aby prospěla i vašemu zdraví.

Čestmír Šťovíček, 
Kolín, 

tel.: 737 820 318

ukazovány poutníkům z věže na Dobytčím trhu (Karlově náměstí).

Longin bývá vyobrazen jako římský voják ve zbroji nebo středověký rytíř, někdy 
na vzpínajícím se koni, s kopím, případně s nádobkou s Kristovou krví.

Ve scéně Ukřižování představuje pohana obrácejícího se na víru Kristovu. Bývá 
proto zobrazen jak se otáčí, například na tympanonu z kostela Panny Marie před 
Týnem v Praze.

Socha v nadživotní velikosti od Lorenza Berniniho jej zobrazuje jako římského 
občana v tunice, pěšáka s kopím, v nice pod kupolí chrámu sv. Petra ve Vatikánu.

Longinovi je zasvěcena rotunda na Novém Městě v Praze. Dnes kaple slouží 
řeckokatolické církvi a využívá ji Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského. 

Každoročně se v přilehlém prostoru koná folkový festival Rotunda, kdy je zároveň 
možno si rotundu prohlédnout.

Patron: města Mantovy v Itálii, kam údajně přinesl kapky Kristovy krve, proti 
nemocem očí                                                                                                                                                                 

JAROSLAVA PŘIKRYLOVÁ



Přednáší: 
Mgr. Gražyna Kelemenová

lektorka Epicentra zdraví Eden
 

pondělí 

27. března  

v 18:00 hodin

ČAJ
o

Zveme vás na přednášku

SÓJA
škodí nebo 
prospívá?

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

Místo konání: 
Oranžová zahrada, 

Husovo nám. 78, 
Český Brod

vstup volný

akce pořádaná Církví adventistů sedmého dne
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HOSPODAŘENÍ FARNOSTI V ROCE 2022

Drazí farníci, jako každý rok, pokusím se vám i letos v krátkosti představit 
hospodaření farnosti v loňském roce. Jako každý rok připomínám, že sumy  
v tabulkách jsou někdy zavádějící, zvláště u účelových darů, protože ty se 
započítávají až ve chvíli, kdy se na daný účel peníze použijí. 

Přesto vnímám jako důležité, aby farnost alespoň takto rámcově měla přehled  
o financování.

Tabulka výdajů

Spotřeba materiálu (kancelářské potřeby, kytky, hostie, 
vína…)

60 428,05 Kč

Plyn, elektřina, voda 187 490,13 Kč

Náklady na reprezentaci  11 083 Kč

Ostatní služby (internet, doména, hodiny, koncert, poštovné…) 19 998,52 Kč

Dary (TKS) 195 908 Kč

Daň z nemovitosti 195 593 Kč

Ostatní daně a poplatky    1 100 Kč

Daň z příjmu 176 890 Kč

Odvod na arcibiskupství 237 343,97 Kč

Ostatní (pojištění, bankovní poplatky…) 60 224,60 Kč

Opravy kostelů a budov 1 363 802 Kč

Mzdové náklady 30 900 Kč

Běžná údržba (hodiny, alarm, hasicí přístroje) 33 005,10 Kč

Celkové výdaje 2 573 766,37 Kč

Tabulka příjmů

Nájem 1 528 554,04 Kč

Výnos z účtu 96,09 Kč

Sbírky (včetně těch, které se odvádí arcibiskupství, kasiček 
a účelových sbírek ve farnosti)

599 238 Kč
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Ostatní výnosy 18 152 Kč

Dary 140 928,91 Kč

Provozní dotace 961 526 Kč

Prodaný pozemek 42 000 Kč

Celkové příjmy 3 290 495,04 Kč

Na první pohled by se mohlo zdát, že farnost hospodařila se ziskem větším jak 
700 000 Kč. Farnost ale počítala v roce 2022 s uhrazením všech faktur za varhany 
v Tismicích. Z různých důvodů ale došlo ke zdržení s kolaudací a s proplacením 
poslední faktury (cca 480 000 Kč, 100 000 Kč z toho ale zaplatí obec Tismice). To se 
odložilo až do února roku 2023. Rovněž jsme původně počítali s investicí do fary 
v Kounicích – cca 300 000 Kč. Ani ta v roce 2022 neproběhla. Pokud by se tedy 
tyto očekávané platby zrealizovaly, farnost by v roce 2022 hospodařila více méně  
s vyrovnaným rozpočtem. Což je pozitivní zpráva.

Zvláštní pozornost každý rok věnuji také nedělním sbírkám. Ty byly v loňském 
roce „rekordní“. V loňském roce se při nedělních bohoslužbách vybralo 372 730 Kč.  
Z toho bylo 124 126 Kč vybráno v rámci účelových sbírek (jednou z nich byla 
např sbírka na Ukrajinu). Farní sbírky tak vynesly 248 568 Kč. Jen pro srovnání, 
doposavad nejvýnosnější byl rok 2018, kdy se vybralo 313 565 Kč.

Vedle sbírek jsou to také dary. U nich platí jistá „komplikace“, že se do nich 
nezapočítávají ty účelové dary, které se ještě nevyužily, nebo naopak se do nich 
započítávají ty, které byly vybrány v předchozích letech. Přesto ono číslo zmiňme, 
dary představovaly částku 140 928 Kč. Znovu ale opakuji, že toto číslo je velmi 
zavádějící.

Děkuji všem, kteří si nastavili trvalý příkaz a farnosti tak posílají pravidelně 
účelový dar. Takových lidí je ve farnosti cca 10. Věřím, že této příležitosti bude 
využívat více lidí. Připomínám, že pak je možné vystavit potvrzení o daru k vašemu 
daňovému přiznání. 

Následující tabulka představuje vázané finance. Za sloupcem označujícím kostel 
je sloupec, kde je částka, která byla na účtu na začátku roku. V druhém sloupci 
vidíme dvě sumy. První představuje částku, která se na daný kostel v roce 2022 
vybrala a druhá částka představuje, kolik se v loňském roce platilo za opravy.  
V posledním sloupci je pak suma, která byla převedena do následujícího roku.

Kostel začátek roku 
2021

Pohyby v roce 2022
Přijaté/platba 2022

Bříství 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč
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Bylany 23 738 Kč 39 880 Kč / 39 880 Kč 0 Kč

Kounice 0 Kč 3000 Kč /3000 Kč 0 Kč

Tismice 1 461 900 Kč 759 900 Kč / 2 191 915 Kč 29 885 Kč

Štolmíř 143 440 Kč 60 000 Kč /0 Kč 203 440 Kč

Lstiboř 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Přistoupim 0 Kč 0 Kč /0 Kč 0 Kč

Poříčany 50 872 Kč 11 100 Kč / 0 Kč 61 972 Kč

Český Brod 0 Kč 11 330 Kč / 11 300 Kč 0 Kč

Pastorace 52 485 Kč 51 200 Kč / 41 200 Kč 62 485 Kč

Shrnutí a výhled

V roce 2022 jsme za opravy kostelů a budov zaplatili 1 363 802 Kč (z toho dotace 
činily 961 526 Kč).

Využili jsme dotaci na Štolmíř a pokračovali v opravě zvoničky ve Štolmíři. 
Rovněž jsme dostali dotaci na opravu v Bylanech a pokračovali jsme v opravě 

věže. Ve zmíněném roce se podařilo konečně dokončit její opravu.
V Kounicích byla opravena obvodová zeď kolem sakristie (do zdi zatékalo). 

Původně se počítalo, že začnou opravy fary a hospodářských budov, ale to se 
nestihlo.

V Poříčanech se nepokračovalo v opravách kostela. Ale díky farníkům byla 
opravena a vymalována sakristie.

Ve Lstiboři došlo k restaurování dvou soch a k obnově mobiliáře v sakristii kostela 
– vše díky nejen finanční péči pana Sochy.

V Českém Brodě byly opraveny vstupní dveře kostela.
A na závěr zmiňme Tismice, kde byly pořízeny nové varhany.

Co se týká letošního roku, zatím se připravuje, co všechno budeme dělat. Máme 
zažádáno o dotaci na Štolmíř, kde by se měla dokončit oprava střechy zvoničky. 
Vypadá to, že bychom měli dostat z ministerstva kultury dotaci 500 000 Kč, k tomu 
je naše spoluúčast 130 000 Kč.

Stejně tak máme zažádáno na Bylany, kde bychom přistoupili k opravě střechy 
lodi kostela. Tam to vypadá, že bychom mohli z ministerstva kultury dostat dotaci 
300 000 Kč. Naše spoluúčast by pak byla 80 000 Kč. 

Zažádali jsme také na Poříčany. Tam to ale vypadá, že dostaneme velmi malou 
sumu, 100 000 Kč. Obec je ale ochotna darovat 250 000 Kč. Pokud farnost přidá 
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150 000 Kč, opravila by se venkovní fasáda presbytáře. Rozhodnutí je ještě na nás.

Mělo by se také pokračovat v opravách fasády kostela v Českém Brodě. Je nám 
znovu nabízena dotace z regenerace města. Záleží na nás, jakou částku přijmeme. 
Vše je odvislé od toho, kolik jsme schopni do opravy investovat z vlastního. Výhodou 
nyní je, že jsme přestali být plátci DPH, takže o to se nám vlastní investice zkrátí (už 
to bude „pouze“ 50 %). Bylo by dobré využít tohoto stavu a opravit toho co nejvíc. 
Oprava fasády je vyčíslena na 700 000 Kč. Z programu regenerace bychom tedy 
mohli dostat 350 000 Kč a 350 000 Kč doplatit z vlastního. V případě zájmu bychom 
mohli nechat znovu natřít vstupní portál, abychom nečekali, až bude stav horší  
a oprava bude stát víc. Zde bychom ale potřebovali již podporu dárců. Rozhodnutí je 
znovu na nás, bude záležet na tom, kolik k tomu budeme mít finančních prostředků. 

Velká investice farnosti totiž bude směřovat do objektů v Kounicích. Objekt fary 
je v současné době jedna bytová jednotka v nevyhovujícím technickém stavu. Zdroj 
tepla – kotel na uhlí – již nesplňuje požadavky platné legislativy na provozování. 
Objekt vykazuje poruchy způsobené zemní vlhkostí (absence hydroizolačních 
vrstev), podlahy v přízemí jsou většinově dřevěné znehodnocené hnilobou  
a plísní, okna jsou dřevěná zdvojená (socialistická výroba) na konci své životnosti 
ve špatném funkčním stavu. Instalace TZB jsou funkční pouze z části, ve špatném 
technickém stavu a je nutná jejich výměna (např. kanalizace je v části objektu již 
plně nefunkční).

Při opravě a stavebních úpravách dojde ke změně využití fary – z jedné bytové 
jednotky budou vytvořeny tři samostatné bytové jednotky, které bude možno 
jednotlivě pronajímat. Rovněž úpravy hospodářských budov mají vést k tomu, aby 
farnost měla větší příjmy. Jedná se tedy o sice značnou investici, která je na jednu 
stranu nutnou a na druhou stranu má sloužit k trvalému vyššímu zisku farnosti. 
Proto bych jej „upřednostnil“ před některými jinými projekty.

Některé úpravy plánujeme také na faře v Českém Brodě. Bylo by vhodné opravit 
štíty fary a spodek fasády + průjezd fary. Tuto opravu ale v letošním roce nejspíš 
z finančních důvodů neprovedeme. Zde bych upřednostnil zateplení stropu bytu 
kněze (kvůli ušetření nákladů za teplo). 

Drazí farníci, vidíte, že opravovat je stále co. Kolik toho opravíme je ve velké míře 
závislé také na vaší štědrosti. Pokud byste chtěli některý projekt podpořit finančně, 
budeme velmi rádi. Rovněž budeme rádi, pokud by se vám podařilo sehnat nějaké 
jiné sponzory a dárce. A v neposlední řadě budeme rádi, když při některých činností 
přiložíte ruku k dílu, a tak pomůžete s tím, že náklady na opravu budou nižší (např.  
v Kounicích, nebo na faře v Českém Brodě). Všem vám, kteří podporujete farnost 
jak finančně, tak svou pomocí, upřímné Pán Bůh zaplať.

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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LITURGICKÉ OKÉNKO

Samařská žena, uzdravení slepého
V minulém čísle jsme se věnovali Janovu evangeliu. Dnes u něho zůstaneme  

a zaměříme svou pozornost na dva, na první pohled značně odlišné úryvky. 
Nejsou ale k sobě dány náhodně. Před pár dny jsme vstoupili do postní doby.  
V ročním cyklu „A“, kterým letos procházíme, sledujeme o nedělích křestní linii.  
A tak budeme postupně naslouchat Ježíšovu rozhovoru se Samařskou ženou (čtvrtá 
kapitola Janova evangelia – třetí neděle postní), uzdravení slepého od narození 
(devátá kapitola Janova evangelia – čtvrtá neděle postní) a vzkříšení Lazara 
(jedenáctá kapitola – pátá neděle postní – tomuto úryvku se budeme věnovat  
v dubnovém čísle).

Již raná církev si tedy uvědomovala provázanost těchto úryvků, a proto se jim 
budeme více věnovat. Krásně nám to zapadá do probíhající postní doby a může 
nám to pomáhat lépe se připravit na slavení Velikonoc. My dnes budeme vycházet 
především z toho, co mají dnešní dvě události společného. 

První, čeho si můžeme všimnout, je skutečnost, že zmíněné osoby nemají jméno. 
Neznáme jméno ani samařské ženy, ani slepého od narození. To zapadá do Janovy 
tematiky. Když si vezmeme prvních deset kapitol jeho evangelia, tak budeme 
moci sledovat, že nikdo z těch, vůči kterým Ježíš takto vystupuje (novomanželé 
v Káni Galilejské, služebník, chromý…) nemá jméno. Jediným z těch, kterým Ježíš 
zázračným způsobem pomůže, kdo bude mít jméno, je Lazar. A to z dvojího důvodu. 
Jednak je představen jako Ježíšův přítel, ale pak také proto, že v 10. kapitole Ježíš 
říká, že je dobrým pastýřem, který zná své ovce jménem. Lazar je pak ukázkou 
tohoto dobrého pastýře.

To, že zmíněné osoby nemají jméno dává čtenáři větší prostor k tomu, aby vnímal, 
že se nemluví o konkrétním zázračném úkonu, ale že se představuje Ježíšova 
moc. Že nejde o to, že se Ježíš takto projevil vůči jednomu konkrétnímu člověku 
v dějinných souvislostech, ale že se takto Ježíš může projevit vůči komukoli, vůči 
každému čtenáři těchto příběhů. To já jsem samařskou ženou, to já jsem slepým 
od narozením…

Další věc, které si můžeme všimnout, je to, že u obou postav (respektive  
v samotném příběhu) postupně roste poznání toho, kdo je to Ježíš. Postupně 
dorůstá jejich víra. Sledujme samařskou ženu. Ta nejprve vnímá Ježíše jako žida. 
Následně jako toho, kdo nabízí vodu života (neboli mesiánská dobra a život 
v moudrosti – to je biblický význam živé vody), poté ho označuje jako proroka. 
Následuje Ježíšovo sebezjevení – já jsem, já jsem Mesiáš. Aby celý úryvek vyvrcholil 
tím nejdůležitějším vyznáním, totiž že Ježíš je spasitelem světa.

U slepého od narození můžeme sledovat podobnou linii. Od vnímání Ježíše jako 
nějakého člověka, přes vnímání ho jako proroka, jako poslaného od Boha, vede 
celý úryvek až k vyznání Ježíše jako Syna člověka a k následnému adorování ho 
– vidění ho a klanění se mu. To je doprovázeno dynamikou vztahu slepého, který 
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od počátečního „nevím kde je“ dochází až k tomu, že přijme toho, který s ním 
mluví. A to je vše navíc ještě umocněno tematikou dorůstání v uzdravení a vidění. 
Evangelista k tomu užívá různé řecké termíny vidění. Kdy od termínu „blepó“ – 
pozorovat, vidět vnějším způsobem, dochází až k tomu, že původně slepý „horaó“ 
– pochopit, prohlédnout…

Ke společnému tématu obou úryvků patří také to, že se v nich otevírá určitá 
morální otázka. Žena se ptá po tom, kde se má uctívat Bůh. V případě slepého 
zaznívá otázka učedníků, kdo se provinil, že je tento člověk slepý? V obou případech 
Ježíš vede posluchače k tomu, aby nesklouzával k jednoduchým mechanickým 
odpovědím. Ke stanovení nejlepšího konkrétního fyzického místa, respektive  
k jednoduchému morálnímu schématu. Je zde kladen důraz nikoli na „tradičnost“, 
na „kultické jednání“, ale na život v pravdě. To první není shazováno, ale je třeba, 
aby bylo podepřeno pravdou.

Již jsme zmínili, že církev od počátku vnímala tyto úryvky ve spojitosti  
s křesťanskou iniciací. A není divu. Vedle již zmíněných témat (např. růst v poznání 
Krista) je zde i další téma, které nás vede k tajemství křtu a dalších svátostí. Rozhovor 
se samařskou ženou je veden jak kolem vody života, tak je následně přerušen 
jakýmsi intermezzem věnujícím se pokrmu. V obojím se odhaluje život v lásce. 
Když Ježíš hovoří o vodě života (opakuji, že ve starozákonní tradici se to vztahuje 
k mesiánským dobrům a k životu v moudrosti), řeč se stočí k otázce manželství, 
potažmo k hovoření o lásce. Ježíš začíná ženě odhalovat Boha, který je láska, který 
ji obdarovává. Životem prožívaným v poslušnosti Otcově vůli se člověk této lásce 
otevírá. A o tom je křesťanský život, život Kristova učedníka.

V příběhu o uzdravení slepého od narození je tematika křtu mnohem expresivněji 
vyjadřována. V první řadě je slepý představen jako ten, kdo je slepý od narození, což 
je v křesťanském pojetí zřejmá narážka na dědičnou vinu. Slepému jsou mazány oči 
– v tom můžeme vidět jak odkaz na mazání olejem, tak také na vnímání křtu jako 
nového stvoření (oči jsou mazány blátem – Ježíš pracuje s prachem země). Slepý se 
má rovněž umýt vodou – stejně jako je tomu ve křtu. Víme, že ve křtu máme účast 
na Ježíšově smrti a jeho vzkříšení. I tato skutečnost je v tomto úryvku vyjádřena. 
Rybník, ke kterému je slepý poslán se omýt, se jmenuje Siloe, což v překladu 
znamená poslaný. Jednou z charakteristik Janova evangelia je, že představuje Ježíše 
jako Poslaného od Otce – od Otce vyšel a k Otci se vrací. Název rybníku má tedy  
v tomto úryvku ukázat blízkou spojitost s Ježíšovým utrpením a s jeho smrtí. Jemu 
se má navrátit zrak skrze omytí, které přináší Poslaný s velkým „P“.

Dotkli jsme se těchto úryvků jen okrajově, ale už i tak můžeme vidět, že evangelista 
Jan do nich vkládá mnohem více, než můžeme na první pohled vysledovat. 
Odhaluje nám to tak „vyšší“ a hlubší Janovu teologii a dává snad nejvíce pochopit, 
že záměrem všech evangelistů není jen představit Ježíšův životní příběh, ale uvádět 
člověka do tajemství jeho poslání. To, že Ježíš žil na naší zemi, je jistě fascinující. 
Ale mnohem důležitější je, že žije mezi námi dnes, že vstupuje velmi konkrétně do 
našich životů právě dnes, v situacích, které prožíváme

R. D. MARTIN SKLENÁŘ
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KONVERTITÉ

 51,5
Mílí čtenáři, vstoupili jsme do postního období. Na popeleční středu, zatímco 

jsme stáli frontu na posypání, jsme mohli zaslechnout vybrané verše z padesátého 
prvního žalmu. Žalmu kajícího. Chtěla bych se s vámi podělit o několik asociací, 
které v hlavě jednoho stále ještě novokřtěnce vyvolal pátý verš tohoto žalmu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.

Nevím, co probíhá ve vašich hlavách ve chvíli ticha po tom, co se před úkonem 
kajícnosti při mši svaté z úst kněze ozve: „zamysleme se nad svými hříchy“. Já mám 
většinou tmu a horečně se snažím vybavit si aspoň jednu konkrétní věc, pro kterou 
bych se zrovna měla kát. Při přípravě na svátost smíření je situace velmi podobná. 
Co bych to chtěla Pánu vlastně odevzdat? Čeho že bych to měla litovat? Kde jsem 
sešla z cesty a jaké hříchy jsem to na svou duši nabalila? Kde je ten hřích?! 

Pátý verš padesátého prvního žalmu (především jeho druhá část) mi dal odpověď.

Můj hřích je stále přede mnou.

Hřích jako dokonalý zločinec, kterého se hrdina mého oblíbeného detektivního 
seriálu snaží odhalit, dostihnout a usvědčit. To se ale detektivovi stále nedaří. Jako 
by byl onen zločinec stále o krok před ním. Naráží na důsledky jeho řádění, ale 
zločinec sám mu stále uniká. Až najednou, těsně před koncem dílu, „na to kápne“. 
A předtím, než je zločinec obviněn a předán spravedlnosti, vyjde z hrdla úspěšného 
vyšetřovatele zpravidla sebemrskačský komentář typu: „Mon Dieu! Je suis un 
imbécile! Jak to, že jsem to já hlupák, ignorant a zabedněnec neviděl dřív! Vždyť 
jsem to měl přímo před očima!“. 

Někdy je to až do očí bijící. Ale my to nevidíme. Náš hřích je stále před námi. 
Pokud se díváme na cestu, po které jdeme, měli bychom ho vidět. Lidé, kteří se 
pohybují kolem nás, jej zpravidla vidí, ale nás jako by zasáhl zvláštní druh slepoty. 
A najednou se to stane. Zahlédneme své konání či smýšlení z jiného úhlu (třeba 
skrz kříž). Nějaká situace nám nastaví zrcadlo. Uslyšíme či uvidíme něco, čeho 
jsme si dřív nevšimli.  Najdeme zkrátka tu správnou indicii k rozlousknutí případu 
jako klíč, který jsme dlouho hledali, přestože ležel na stole, nám (i ostatním) na 
očích. Objevíme náš hřích a stejně jako nejmenovaný hrdina detektivního románu 
pohaníme naši šedou kůru mozkovou nebo aspoň zrak.

A pak už je to snadné. Odevzdáme našeho zločince s prosbou o odpuštění  
a lítostí božímu milosrdenství. Poděkujeme. A očištěni vyrážíme zpět do života 
ignorovat zjevné a lupou, dalekohledem či mikroskopem pozorovat, analyzovat, 
třídit, kategorizovat a ukládat vzorky hříchů těch druhých. (Mt 7,3).

LUCIE MAGDALENA KONOPÍKOVÁ
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Suchý únor je téměř za námi. Pro 
někoho suchý stran abstinence alkoholu, 
pro mne suchý na četbu beletrie. Naštěstí 
máme děti, které jsou buď povinné 
číst literaturu do školy, či mají vlastní 
knižní zájmy nebo je baví, když jim čtou 
rodiče. Třetí variantu většina z potomků 
stále podporuje, udržuje a dokonce 
vyžaduje. Mám tedy pro vás typ na 
společné čtení. Kniha od Ivony Březinové 
„Řvi potichu, brácho“ se rozjela od 
samého začátku. Příběh čtrnáctiletých 
dvojčat Pamely a Jeremiáše by byl 
běžným puberťáckým odkazem, pokud 
by Jeremiáš neměl diagnostikovaný 
autismus. Jde o poruchu vývoje člověka, 
která se u Jeremiáše projevuje zvláštním 
chováním. Nedokáže třeba jednoduše 
komunikovat s novými lidmi a s těmi 
nejbližšími jedná specifickým způsobem. 
Např. má týden rozdělený podle barev a v ten den musí mít jeho okolí oblečení  
v oné barvě. Pokud tomu tak není, bez varování začne křičet a trvá dlouhou chvíli 
až hodiny než se zklidní. Nebo potřebuje mít stále stejné věci kolem sebe – jÍí 
jen to, co je kulaté, takže Pamela i maminka vykrajují z chleba kolečka, nakupují 
koláče, které však musí být nejen s tvarohem, ale i s rozinkami. Absence rozinek  
v jednom z dílu vyvolá obrovské komplikace. Pamela a Jeremy bydlí jen s maminkou. 
Tatínek celkový nápor na péči o syna a s tím související konflikty doma i v okolí 
dále nedokázal zvládat a odešel. Rodina se po nějaké době musela přestěhovat  
a nové prostředí je novou zátěží pro všechny, bezesporu i pro obyvatele domu, kteří 
vidí zdravého kluka, který se „jen“ neumí chovat. Jak do obtížné situace začlenit 
chození do školy, práci maminky a hlavně – nezbláznit se z toho? Jde to vůbec?  
Zvu vás k přečtení knihy. A hurá do března, to je přece měsíc knihy.

PETRA MARHOUNOVÁ



Petr Štěpán

Obrazy

Výstava proběhne od 30. 3. do 3. 6. 2023
Kostel sv. Gotharda, galerie
Vernisáž 29. 3. 2023 v 17:30
Otevřeno každou neděli od 10:45 do 12:30.
Osobní prohlídku je možné domluvit  
na tel. čísle 774403607.

Výstavu budou doprovázet tyto akce:

Setkání mezi obrazy neděle 23. 4. v 15:00
Večer na ochoze – pátek 26. 5. v 19:30
Noc kostelů 2. 6. 2023


