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FARNÍ ČASOPIS A SPOLEČNÍK 3,4/2017 

 

Drazí bratři a sestry, čtenáři časopisu, 

 

 další měsíc utekl, a tak se vám dostává do 

rukou prázdninové číslo farního časopisu. 

Máme za sebou další pastorační rok, který 

byl pro vás zásadní asi především změnou 

administrátora farnosti. Chtěl bych při této 

příležitosti poděkovat všem, kteří se jakým-

koli způsobem nasazovali pro život a poslání 

naší farnosti – a že to není málo lidí. 

 Už se ale začínáme zaměřovat k tomu, 

co bude po prázdninách. Po těžkých a 

z jistého pohledu částečně bolestných disku-

zích dojde k úpravě pořadu bohoslužeb (aby 

se v každém filiálním kostele alespoň jednou 

za měsíc slavila mše sv.). Naší snahou by 

ale mělo být, aby se v těchto kostelích také 

každý týden scházelo modlitební společen-

ství a aby tento kostel byl alespoň jednou za 

čtvrt roku (lépe jednou za měsíc) otevřen pro 

obyvatele dané oblasti a byl pro ně připra-

ven program. Chceme také rozjet dětská 

odpoledne, budeme se snažit rozvinout třík-

rálovou sbírku, aby cílem nebylo „jen“ vy-

brání peněz.  

 Mohli bychom pokračovat dál, protože 

těch výzev před námi stojí mnohem více. 

Byl bych skutečně rád, kdyby každý farník 

nabídl své síly a své schopnosti. Kdyby byl 

každý naplněný misijním duchem a nehle-

dal primárně svůj prospěch, jak to vyhovuje 

jemu. Pojďme nehledat důvody, proč někte-

ré věci nejdou (zvláště, pokud nejdou kvůli 

nám, protože to změnit můžeme), ale pojď-

me hledat, jak to jít může. 

 Na závěr úvodníku bych vám chtěl oprav-

du upřímně poděkovat za první půl rok 

v této farnosti. Je zcela přirozené, že život a 

poslání přináší radosti i bolesti, nadšení i 

zklamání. Já bych chtěl poděkovat, že jsem 

mohl zažívat v mnohem větší míře radosti. 

Děkuji za vaši otevřenost, za vaše přijetí, 

za to, že mě nepřestáváte zvát do svých do-

mácností.  

 Občas se setkávám s tím, že mi někdo 

říká, že mě nechce obtěžovat. Zdůrazňuji, že 

zde nejsem proto, abych si tu odpočinul, 

abych tu měl pohodu, ale že jsem v této far-

nosti, abych sloužil. Proto oprávněná žádost 

(například o slavení svátosti smíření v jiný 

čas, než přede mší svatou) rozhodně není 

žádným obtěžováním! 

 Už nyní se těším na další spolupráci. Pře-

ji vám požehnané dny dovolených. 

 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 
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VYBÍRÁME Z OBSAHU ČÍSLA 

MILÍ FARNÍCI,  

 

vezměte letní dvojčíslo farního časopisu na dovolenou, na výlet, k vodě. Ať FČAS 

taky něco z těch prázdnin má. Můžete si přečíst o noci kostelů, která dle ohlasů 

přilákala do našich kostelů řadu návštěvníků a která je jednou z forem, jak na-

plňovat pastorační poslání v obcích naší farnosti. Pokud stále nevíte, kam se 

vypravit na prázdninový výlet, nabízíme vám tip na klášter Teplá v západních 

Čechách. O rozhovor jsme tentokrát poprosili paní kostelnici Boženku Holubo-

vou. Holubice Ducha svatého se na koláč (koláž) neslétly. Škoda. Tak je v tomto 

čísle nehledejte.  

 Ve dnech 15 až 20. srpna se v Olomouci koná Celostátní setkání mládeže. 

O víkendu je možnost vypravit se na pouť rodin. My se do Olmíku určitě vydá-

me. Doufáme, že se v té záplavě mládí s někým z Vás najdeme a pozdravíme. 

Pokud se chcete naladit stejně jako my, pusťte si hymnu setkání „První i posled-

ní“. V klipu uvidíte zpívat i hrát známé tváře naší farnosti. Třeba by nám mohli 

první neděli po návratu hymnu přehrát na nedělní mši svaté? Za setkání se mů-

žete pomodlit speciální modlitbou, jejíž znění najdete například na http://

modlitba-za-csm.signaly.cz/modlitba-za-csm.php. 

 Děkujeme všem, kteří se zapsali do seznamu Živého růžence naší farnosti. 

Máme z toho radost. Kdo jste to nestihl, několik málo desátků je ještě volných, 

tak se ještě můžete přidat. Chceme využít už prázdninových dnů, proto budeme 

rádi, když se do modlitby pustíte hned v neděli 2. července. Přičemž rozpisy jed-

notlivých úmyslů a tajemství si, prosím, co nejdříve vyzvedněte v kostele na stol-

ku vzadu, nebo se domluvte telefonicky s Petrou Najbertovou (736 404 538).  

 Budeme rádi, když se o zážitky z léta podělíte s ostatními v našem časopise. 

Až se vrátí Vaše děti z farního tábora, ať plné dojmů něco napíšou. Až potkáte 

na letních výpravách zajímavý kostel nebo poutní místo, pošlete na faru pohled. 

Ten nejhezčí a   nejoriginálnější otiskneme hned v zářijovém čísle. Tak jako tak 

budeme Vaše příspěvky na září očekávat nejpozději kolem 20. srpna.  

JAROSLAV A PETRA NAJBERTOVI 
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NOC KOSTELŮ 2017 

V pátek 9. června proběhl v ČR již devátý 

ročník Noci kostelů. Cílem této iniciativy je 

zpřístupnění kostelů široké veřejnosti, tedy 

m o ž n o s t  n e z á v a z n é h o  s e t k á n í 

s křesťanstvím. Této akce se zúčastnila i 

naše farnost, kromě českobrodského kostela 

mohli zájemci navštívit také kostely 

v Poříčanech, Kounicích, Lstiboři a Bříství. 

 Večerní program začal v 18,00, jak jinak 

nežli mší svatou. Od 19,15 byla připravena 

velkolepá hra pro děti „Po stopách svatého 

Gotharda.“ Šlo vlastně o „stopovačku“ 

v prostorách kostela a přilehlého okolí, při 

které se děti seznámily s postavou patrona 

našeho kostela. U vchodu do kostela jsme 

ochotně předali otci Martinovi své ratolesti 

a záhy jsme pochopili, že se může uplatnit 

naše pomocná ruka. A tak jsem bez velkého 

přičinění byla díky svému „ANO“ povýšena 

až na post nejvyšší – stala jsem se svatým 

Gothardem. Obsadila jsem tedy místečko 

posledního desátého stanoviště nedaleko 

sakristie. Když mě děti náležitě ošatily a 

ozdobily patřičnými atributy, posílala jsem 

je k vytouženému sladkému pokladu.      

Hra byla otcem Martinem náležitě propraco-

vaná, děti nadšené, že je jim dovoleno pobí-

hat i po méně známých zákoutích kostela.  

 Půlhodinová varhaní improvizace,       

která začala ve 20,30 přesně dle programu, 

byla tedy zpestřena jasným ujištěním, že 

jsme živá farnost s nadějnou budoucností. 

Poté si příchozí mohli rozšířit obzory při 

komentované prohlídce kostela. A tak se 

lidé od pana faráře dozvěděli třeba to, proč 

jsou v kostele oltáře, co je to zpovědnice, 

tedy jaký význam mají různé části kostela 

především z liturgického hlediska. Ve 22,30 

se brána českobrodského kostela zavřela, 

ve Lstiboři dokonce až o půlnoci.  

 Můžeme čekat zase rok na možnost pozvat 

své sousedy a kamarády, ale jistě se může-

me také modlit za to, aby se každý z nás stal 

živým otevřeným chrámem, který umožní 

našim bližním takové nezávazné přiblížení 

se a setkání s Bohem. 

KLÁRA ŠTĚPÁNOVÁ 

REPORTÁŽ PSANÁ SE SEPJATÝMA 

RUKAMA 

POHLEDEM SVATÉHO GOTHARDA 

V pátek dne 9. června jsme se zúčastnily 

několika programů v rámci Noci kostelů. 

Jako první jsme navštívily kostel Panny 

Marie na Gruntě. Zde byl pro nás a ostatní 
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Ani písničky nemají jasno: Kdo jen za to 

může, že se poblázní, vůní voní růže, láskou 

struna zní (od Milana Chladila). Pepa Nos 

v Prázdné pokladně na to taky nepřišel. Kde 

mám vzít jistotu já? Jednotlivec určitě niko-

liv, partička místních taky ne. Těch lidí tam 

skutečně přišlo více, než jsme si představo-

vali i v těch nejbujnějších snech (loni asi 40, 

tak letos počet idealisticky navýšíme na 80). 

 A víte co? Odhady jsou takové, že to byl ve 

finále trojnásobek. Kdo za to může? Určitě 

Vláďa Mrvík, který představoval studnici 

historického poznání. Taky za to může ote-

vřená věž, ve které jsou zvony, které mohl 

zájemce zkusit rozhoupat. Svedeme to na 

generální zkoušku mladých muzikantů pod 

vedením Ládi Čepičky, na ty se přišli podí-

vat nejen rodiče a prarodiče. Svou vinu mají 

obětaví pekaři, cukráři a laičtí kavárníci. 

Všechno, co se tam dalo sníst, bylo vážně 

dobré. A určitě velkým dílem přispěly děti ze 

školy, protože obrázky z bible, Noemova 

archa téměř v životní velikosti i se zvířátky 

jako živými a Adam s Evou v opravdu život-

ní velikosti – ti za to mohou taky. Kus pode-

zření si odnáší svatí na obrázcích, záhadná 

křížovka a bezesporu i omamná vůně právě 

kvetoucích lip.  

 Kdo za to může, že letošní Noc kostelů 

v Kounicích plula na vlně příjemných rozho-

vorů, setkávání místních, okolo jedoucích, a 

kostel sv. Jakuba se na pár hodin stal nejen 

historicky středem návsi, chcete-li náměstí. 

Vanutí Ducha svatého se prolínalo se zmiňo-

vanou vůní lipových květů a modliteb za 

onen večer. Tak kdo za to vážně může? 

 
PETRA MARHOUNOVÁ 

KDO ZA TO MŮŽE... 

Akce noc kostelů proběhla i v kostele 

v Bylanech. Zahájení patřilo žákům ze ZŠ 

Bylany. Vystoupení se moc líbilo rodičům i 

ostatním návštěvníkům. Součástí akce bylo 

moc krásné vyprávění Vladimíra Mrvíka o 

historii Bylanské kultury a také o všem, co 

se odehrálo v okolí Bylan a bylanského kos-

tela za posledních 1 500 let.  

 Tato akce přilákala velké množství zvě-

davců, kteří se jinak do kostela nepodívají. 

 

JOSEF  VEDRAL  

BYLANY SE TAKÉ ZAPOJILY 

děti připraven velmi bohatý program. 

Dozvěděly jsme se v něm spoustu zajíma-

vých věcí, např. kolik ornátů nosí kněz za 

rok. Potom jsme dorazily do kostela sv. Jana 

Nepomuckého ve Starém Kolíně. Tam měli 

hlavní slovo místní skauti, kteří nás koste-

lem a úkoly provázeli. Mohli jsme si malo-

vat, vyrobit palmovou ratolest i svatozář. 

Nemohla chybět ani hudební soutěž.  

 Když už jsme byly se vším hotové, tak nás 

maminka zavezla do kostela sv. Gotharda 

v Českém Brodě. Tam byl program připra-

vený nám známým P. Martinem Sklenářem, 

který se postaral o celý večer. Hra se jmeno-

vala po stopách sv. Gotharda a konala se 

uvnitř v kostele i na prostranství venku 

před ním, spočívala v tom, že se postupně 

plnily nejrůznější úkoly, např. stavba koste-

la z kostek nebo hledání předmětů na obra-

zech i sochách. 

 Přišel večer a my museli odjet domů. Ten-

to rok nám se Noc kostelů moc líbila, zařídi-

ly jsme si ji tak, aby byla pestrá. Těšíme se 

na další akce.   

ELIŠKA TĚMÍNOVÁ 
ANEŽKA ČÁSLAVOVÁ 
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Dovolil bych si vás pozvat na svatovavřinec-

kou pouť ve Velimi. Tato pouť připadne na 

sobotu 12. 8. 2017. Program začne v 15 h, 

kdy bude připravený bohatý program pro 

děti. V 17 h pak začne hudebně komponova-

ný podvečer pod širým nebem.  

 

 Velim je součástí Kolínské farnosti. Nejen, 

že jsem ve Velimi pravidelně sloužil před-

chozí tři a půl roku, ale v době opravy kolín-

ské fary a v měsících následujících si mě 

jedna rodina z Velimi vzala k sobě a posta-

rala se o mě. Proto bych vás na tuto pouť 

chtěl pozvat. Naše přítomnost může být po-

vzbuzením pro toto společenství.  

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

POUŤ VE VELIMI - POZVÁNÍ 

Třetí červnový víkend jsme s Petrou vyrazili 

na konferenci Ligy pár páru do diecézního 

střediska mládeže Vesmír v Orlických ho-

rách. V Pardubicích jsem zjistil, že jsem si 

batoh s doklady a pracovním počítačem za-

pomněl doma v Liblicích. Bylo tedy jasné, 

že  místo dohánění pracovních restů se budu 

dva dny naplno věnovat tématům, která se 

liga přes dvacet let snaží popularizovat 

v české společnosti.  

 Objasním hned zkraje poněkud nesourodá 

slova z podtitulu článku. Symptotermální 

metoda je od 70. let využívána ke sledování 

plodných a neplodných dnů ženského men-

struačního cyklu a může proto sloužit 

k přirozenému plánování i předcházení po-

četí. Plodnost je darem, se kterým si však 

řada párů neví rady ve chvílích, kdy 

z nějakého důvodu nechtějí mít další děti. 

Právě pro křesťanské páry, které chtějí bez 

obav z neplánovaného početí prožívat radost 

intimního partnerského života, je sympto-

termální metoda cestou, jak sladit vlastní 

potřeby a etické učení církve o lidském živo-

tě. Zkušeností dokládají spojitost mezi uží-

váním metody a kvalitou partnerských vzta-

hů.  

 Mezinárodní křesťanská organizace Liga 
pár páru svou činností nenabízí pouze alter-

nativu k používání antikoncepce, ale sexua-

litu doplňuje navíc křesťanskou teologií. 

Českou Ligu tvoří v současné době 16 lektor-

ských párů, které nabízejí zájemcům nejčas-

těji z řad manželů a snoubenců víkendová 

školení. S Petrou se o činnost ligy zajímáme, 

proto jsme na konferenci vyrazili už potřetí. 

Potkali jsme se 

zde s otcem Mar-

tinem, který 

konferenci na-

vštívil podruhé 

se svou pro-

mluvou. Bohužel 

jsme dorazili až na závěr jeho povídání. Od-

nesl jsem si z něj dojem, že výmluva 

„nemám čas“ usvědčuje křesťana z toho, 

že je špatným hospodářem času, který mu 

Bůh svěřil.  

 Po obědě si otcové a synové (dcery) ligy 

zahráli tradiční fotbal. Jediný otec, který 

hrál za syny, byl náš Martin Sklenář. Nebýt 

jeho, otcové by jako v předcházejících letech 

opět zvítězili. Zápas skončil tentokrát remí-

zou 4:4. Já i otec Martin jsme zaskórovali.  

 Mimochodem, současný slang mladistvých 

kombinuje sexuální život a fotbal. Slovo 

„skórovat“ neznamená pouze vstřelit branku 

do sítě. Liga pár páru usiluje o to, aby se 

skórovalo podle křesťanských pravidel. Pro 

Ligu je důležitým posláním také objasňovat, 

že používání antikoncepčních a abortivních 

prostředků je pro křesťana nepřijatelné. Je 

třeba vzít na vědomí, že nitroděložní tělíska 

i hormonální přípravky mohou způsobit 

smrt počatého dítěte. 

 Pokud se chcete dozvědět více, navštivte 

stránky http://www.lpp.cz, kde se o metodě 

(vlastně životním stylu) přirozeného pláno-

vání rodičovství (PPR) dozvíte víc, včetně 

odkazů na literaturu či vzdělávací letáky o 

sexualitě pro dospívající. 

JAROSLAV NAJBERT 

KONFERENCE LIGY PÁR PÁRU:  
SYMPTOTERMÁLNÍ METODA, PLODNOST A FOTBAL 
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Drazí bratři a sestry, 

 

rád bych vás pravidelně informoval o hospo-

daření naší farnosti, a to vždy 

v prázdninovém a novoročním čísle. Přehled, 

který nyní předkládám, je schematický a 

zahrnuje období od ledna do května 2017.  

 Když jsem nastupoval do farnosti, tak 

farnost měla na účtu něco málo přes jeden 

milion korun. Výdaje za těchto pět měsíců 

dosáhly necelých 550 tisíc korun. Naproti 

tomu příjmy farnosti byly v tomto období 

v hodnotě kolem 360 tisíc korun. 

Důležité však je, že hlavní příjmy farnosti 

(pachty z polí) přicházejí na účet až 

v listopadu či prosinci. A naopak ohledně 

výdajů již byly zaplaceny daně i odvod do SF 

(svépomocný fond arcibiskupství pražské-

ho). Taktéž byla v mnoha případech zaplace-

na záloha za energie. 

 Hlavní položka výdajů v letošním roce 

však je stále ještě před námi. Jedná se o 

zaplacení stavebních prací na kostelech naší 

farnosti. V letošním roce jsme připraveni 

„utratit“ přibližně 2,1 milionu korun za 

opravy našich kostelů. Pokračuje se 

v opravě pláště kostela sv. Gotharda, začaly 

opravy kostela sv. Bartoloměje v Bylanech, 

rovněž probíhá oprava ohradní zdi ve Lsti-

boři. Museli jsme uskutečnit statické zajiš-

tění kostela v Poříčanech a pak se také spo-

lupodílet na kanalizační a vodovodní přípoj-

ce v Tismicích. A uvažuje se také o zadání 

projektové dokumentace u kostela sv. Havla 

ve Štolmíři (to by byly další náklady).  

 Z oněch 2,1 milionu se nám necelý 

1,5 milionu podařilo sehnat na dotacích. 

Přesto na bedrech farnosti zůstává i nadále 

částka vyšší jak 600 tisíc. Naš-

těstí peníze přichází i odjinud. 

Svou štědrost projevují někte-

ré obecní úřady, či se objevují 

různí drobní dárci. Nesmíme 

zapomenout na spolky ohledně 

opravy ve Štolmíři. Těm všem 

Pán Bůh zaplať. 

 Z důležitých „stavebních“ 

věcí je před námi také ještě 

obnova osvětlení kostela 

sv. Gotharda (uvnitř kostela). 

Rádi bychom nahradili různé 

žárovky trčící ze zdí, či další 

staré reflektory něčím vkus-

nějším a novějším. V tuto chví-

li jsme ve stadiu, kdy se vytvá-

ří projekt, a v brzké době do-

staneme odhad ceny této obno-

vy. Podle toho se rozhodneme, jak budeme 

postupovat dál – zda obnovu provedeme 

naráz, nebo na několik etap. 

 Můžete tedy vidět, že finance, které far-

nost má a získává, se snažíme správně in-

vestovat (prozatím do zkrášlování našich 

kostelů). Pokud byste měli možnost oslovit 

nějakého sponzora, případně získat nějaké 

peníze ve vašem okolí, na dovolených…, bylo 

by to dobré. 

R. D. M. SKLENÁŘ 

EKONOMICKÁ SITUACE FARNOSTI 

Výnosy  Náklady  

Nájmy 82 147 Materiál 31346 

Úroky 455 Energie 24661 

Sbírky účelové 19220 Služby 31078 

Sbírky běžné 94045 Dar 30000 

Prodaný pozemek 149400 Odvod do SF 195357 

Dary 16600 Pojištění 35687 

Ostatní 1872 Poplatky 4295 

  Daně 192875 

Příjmy celkem 363 739 Výdaje celkem  545 299 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 

Drazí bratři a sestry, 

v liturgickém okénku se věnujeme aktivní 

účasti věřících na slavení mše sv. Dnes bych 

rád trochu pohovořil o některých z gest, 

která konáme, a kterými se rovněž aktivně 

účastníme liturgického slavení, jako ti, kteří 

mají skrze křest účast na Kristově kněžství.  

 Ohledně gest nám Všeobecné pokyny 

k římskému misálu souhrnně nic neříkají, 

ale víme, že liturgie je různých gest plná. 

Mnohá z gest činí sám kněz - uklání se, líbe 

oltář, či knihu. Nejvíce gest dělá při eucha-

ristické modlitbě, kdy má např. pozvednuté 

ruce k modlitbě, nebo naopak vztahuje ruce 

nad dary, dělá nad nimi znamení kříže, 

v římském kánonu se značí křížem, či bije 

v prsa, pozdvihuje dary… Pak jsou ale také 

gesta, která činíme všichni 

(kříž, bití v prsou při úkonu 

kajícnosti, znamení křížů 

na začátku evangelia, 

pozdravení pokoje…). Já 

bych se zaměřil na čtyři z 

těchto gest, převážně na ta, 

která konáme všichni. 

 Prvním gestem, kterému 

bych se chtěl věnovat, je 

bití v prsa při úkonu kajíc-

nosti. Úkon kajícnosti, kte-

rý je v začátku mše sv., je 

velmi důležitým okamži-

kem. Vždyť na jeho konci 

zaznívá jaká si rozhřešující 

formule – smiluj se nad 
námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy 
a doveď nás do života věčného (slavení eu-

charistie tedy také odpouští hříchy!). Na 

začátku úkonu kajícnosti je člověk vyzván 

k tomu, aby si uvědomil svou hříšnost, a aby 

nastoupil cestu obrácení. Je pozván k tomu, 

aby v sobě objevil marnotratného syna. O 

tomto synu se říká, že v určitý okamžik při-

šel k sobě, uvědomil si, že i prasata se mají 

lépe než on, a že to nejlepší, co může udělat, 

je, že se vrátí do domu svého otce. Svatopi-

sec nám říká, že tento syn přišel k sobě. 

Proběhla jakási jeho resuscitace (ostatně i 

otec říká, že tento můj syn byl mrtev, a zase 

žije).  

 My tuto „resuscitaci“ provádíme při úkonu 

kajícnosti a vyjadřujeme ji také oním ges-

tem bití v prsou. Jedná se primárně o kající 

gesto, ale můžeme ho vnímat také jako sna-

hu o „nahození“ svého srdce, tedy o jeho 

opětovné roztlučení se – vždyť se bijeme 

v místě, kde máme srdce. I z toho důvodu 

opakuji, že je třeba chodit do kostela včas, 

být na mši sv. od samotného začátku, proto-

že bez tohoto úkonu následující jednání po-

strádá smysl. 

 Dalším gestem, které konáme, je značení 

se třemi křížky na čele, na ústech a na srd-

ci. Činíme tak především 

při četbě evangelia (kněz 

značí křížkem ještě knihu, 

ze které čte). Tímto znače-

ním vyjadřujeme, že chce-

me o Bohu a jeho slovu pře-

mýšlet, že o Bohu chceme 

vyprávět a jeho slovo ucho-

vávat v srdci. Křížky je 

možné provádět již od slov: 

„slova svatého evangelia…“ 

– tak činí např. papež Bene-

dikt XVI. Já osobně mám 

ale radši jejich vykonání až 

po odpovědi lidu, protože to 

dává větší příležitost 

k tomu, aby si člověk uvě-

domil, co a proč vlastně koná. 

 Dalším zajímavým gestem je pozdravení 

pokoje. Toto gesto je mnohdy špatně vnímá-

no. Mnohdy je vykládáno jako gesto smíření, 

a proto se poukazuje na to, že by toto gesto 

mělo být přesunuto na začátek eucharistic-

ké bohoslužby. Toto gesto ale není smiřující 

(smířeni máme být již od začátku mše sv.), 

NA ZAČÁTKU ÚKONU 

KAJÍCNOSTI JE ČLOVĚK 

VYZVÁN K TOMU, ABY SI 

UVĚDOMIL SVOU HŘÍŠNOST,         

A ABY NASTOUPIL CESTU 

OBRÁCENÍ. JE POZVÁN 

K TOMU, ABY V SOBĚ OBJEVIL 

MARNOTRATNÉHO SYNA, 

KTERÝ V URČITÝ OKAMŽIK 

PŘIŠEL K SOBĚ A VRÁTIL SE DO 

DOMU SVÉHO OTCE.  

GESTA 
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ale je to gesto, které vyjadřuje jednotu. 

 V naší oblasti je běžné si tento pokoj přát 

podáním ruky, ale když vyrazíme do ciziny, 

budeme moci vidět, že si přejí pokoj objetím. 

Člověk, který šel k druhému s otevřenou 

náručí, se mu vydával všanc. Jednak mu 

ukazoval, že proti němu nevytáhne zbraň, a 

zároveň se vlastně dostal také do pozice, kdy 

by se proti výpadu druhého nemohl bránit. 

Je to tedy gesto naprosté důvěry a jednoty 

s druhým člověkem. 

Chtěl bych zdůraznit, že úkon pozdravení 

pokoje není prostorem proto, abychom 

s druhým prohodili pár slov. Mrzí mě, že 

výzva kněze: „pozdravte se navzájem, 

pozdravením pokoje“ je mnohými vnímána 

jako výzva, aby si teď chvíli popovídali. Prá-

vě proto, že lidé častokrát nejsou schopni 

zůstat v tichu a klidu a v blízkosti svatého 

přijímání se baví mnohdy o blbostech, jsou 

tendence některých toto nádherné gesto 

z liturgie odstranit. 

Já bych jen dodal, že obecně nevím, proč 

mají někteří lidé tendenci se bavit 

s druhým, stále mu něco sdělovat. Proč ve 

chvíli, kdy je najednou ticho (před čteními, 

po homilii, při obětování, po přijímání…) se 

okamžitě naklání k druhému a něco mu ří-

kají… 

Posledním gestem, o kterém bych rád něco 

řekl, je gesto lámání chleba a především 

v pouštění částečky eucharistického chleba 

do kalicha s Kristovou krví. Toto gesto po-

chopitelně koná kněz. Jedná se o úkon, kte-

rý má vyjadřovat jednotu. A to nejen jednotu 

oběti (Těla a Krve Kristovy), ale také naší 

jednoty se Svatým otcem. 

Toto gesto pochází z doby, kdy se křesťan-

ství začínalo šířit v oblastech kolem Říma. 

Tehdy římský biskup slavil v neděli ráno 

mši sv., které se účastnili biskupové jednot-

livých oblastí (v bezprostřední blízkosti Ří-

ma). Ti si pak z papežské mše odnášeli část 

eucharistického chleba, který pak během 

mše sv., na znamení jednoty s papežem, 

vpouštěli do kalichu. Toto gesto přetrvalo i 

v naší liturgii, třebaže už se nevpouští, 

z pochopitelných důvodů, částečka 

z papežské liturgie. Přesto je ale dobré vní-

mat, že tímto gestem vyjadřujeme také svou 

jednotu s papežem, a s církví po celém světě. 

Mohli bychom pokračovat dál. Vidíme, že 

jednotlivá gesta mají svůj hluboký význam a 

že jejich konáním vyjadřujeme dosti podstat-

né věci. Chtěl bych vás tedy povzbudit 

k tomu, abyste se snažili objevovat význam 

jednotlivých gest (třeba se mě i ptali) a abys-

te je dělali s vědomím, že tato gesta nejsou 

jen konáním nějakých pohybů, ale že jsou 

vyjádřením mého smýšlení a projevem mého 

kněžství ve slavení mše sv. 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

„Klistus vítězí, Klistus klaluje, Klistus, 

Klistus vládné všem!“  

 Oblíbenou křesťanskou písní našich dětí je 

tato znělka Rádia Vatikán, kterou poslou-

cháme (a křičíme na celý dům) společně s 

Rádiem Proglas. Ať už velmi pozdě snídáme, 

vaříme oběd nebo myjeme nádobí, vynahra-

zujeme si poslechem, že nemáme doma tele-

vizi. Jakoby chodil do naší kuchyně na dopo-

lední kávu sám papež František. Jeho krát-

ké promluvy by mohly povinně vysílat v po-

slanecké kavárně.  

 Když se nezadaří dorazit na mši svatou, 

můžeme ji prožít alespoň díky přímému pře-

nosu z některého z českých či moravských 

kostelů. Přes den hraje rádio vážnou i ne-

vážnou hudbu, večer děti ulehají do postýlek 

se Zíváčkem. Své programy najdou i senioři, 

každá věková skupina. Když náš syn Franti-

šek slyší zvonit polední zvony, pokleká k 

modlitbě. K dokonalosti rádiu chybí už jen 

pořad logopeda, který by naučil děti vyslovo-

vat zvučné „r“.  

 Protože Proglas vysílá bez reklam, děláme 

mu reklamu my tímto textem. Hledají se 

noví posluchači a noví přispěvovatelé na 

provoz. Zkuste přes léto naladit rádio pro 

„vlídný domov“ (97,9 FM) a podpořit Klub 

přátel nebo nadační fond rádia.  

red  

REKLAMA NA PROGLAS 
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LÉTO VĚNOVANÉ BYLANŮM 

Na západě Čech nedaleko Mariánských láz-

ní leží město a premonstrátský klášter Tep-

lá. S rodinou jsme zde strávili na začátku 

června dva týdny během výzkumné expedice 

Přírodní školy, na které učím. Když jsme 

odjížděli, dal jsem si předsevzetí, že do toho-

to neobyčejného místa přilákám sedm lidí, 

kteří by se sem normálně nevypravili. Začí-

nající prázdniny jsou ideálním časem vypra-

vit se sem na výlet.  

 Klášter vám umožní „naladit se“ podle 

potřeby. Můžete se povznést duševně nad 

každodenní problémy, můžete obdivovat 

krásu architektury, vystavěnou našimi 

předky (českými i německými), nebo propad-

nout depresi nad škodami, které (nejen 

církvi) dvacáté století připravilo. 

 Dříve majetný a prosperující klášter Tep-

lá, jenž vlastnil tisíce hektarů lesů, rybníků 

a zemědělské půdy, dnes po finanční stránce 

strádá. V noci z 13. na 14. dubna 1950 kláš-

ter přepadla Státní bezpečnost a Lidové mi-

lice, řád byl zrušen, řeholníci internováni a 

pozemky znárodněny. V klášteře sídlila čes-

koslovenská armáda, která přispěla k celko-

vé devastaci areálu. Když se po roce 1989 

řeholníci vrátili, odhadli délku oprav na 600 

let a celkové náklady vyčíslili na několik 

miliard korun.  

 Opravy ale není z čeho financovat. 

Z důvodu administrativní chyby v roce 1936 

nebyl majetek, zabraný klášteru pozemko-

Bylany jsou nevelká obec (dnes součást obce 

Chrášťany), kterou však zná nebývale mno-

ho lidí, a to ze dvou důvodů. „Bylanská kul-

tura“ je pojem, který v nás zanechala děje-

pisná výuka pravěku v Čechách. Naleziště 

pravěkých zemědělců v lokalitě Okrouhlík 

s významnými hroby z doby železné dokládá 

dlouhou tradici zdejšího osídlení. 

V současnosti Bylany proslavuje cirkusová 

rodina Berouskových, která si zámeček 

v obci zvolila jako své trvalé bydliště a zimo-

viště. Není proto výjimečné, když se maso-

pustním průvodem v obci prochází opravdo-

ví medvědi nebo velbloudi.  

 Nedávno proběhla médii zpráva, že rodina 

plánuje opravit zdejší cennou tvrz a udělat 

z ní „zábavní park“. Právě s místní tvrzí je 

spojena také historie kostela sv. Bartolomě-

je.  

 Původně gotický kostel z doby kolem roku 

1300 se dočkal přestavby po roce 1714, kdy 

byl upraven nákladem Kateřiny Zuzany 

Šofmanové z Ješetic, majitelky zdejší tvrze. 

Na dřívější majitele tvrze, titulující se „z 

Bylan a Rossfeldu“, upomínají i renesanční 

náhrobní kameny z červeného pískovce na 

vnější jižní straně kostela.  

 Do dnešní pozdně barokní podoby byl kos-

tel radikálně přestavěn v letech 1769–1770, 

na což odkazuje i letopočet na volutovém štít 

v západním průčelí. Přestavbou bylo záro-

veň nahrazeno původní bedněné patro věže 

zděnou konstrukcí se zvonovou stolicí a sou-

časným krovem. Z původní gotické stavby se 

mimo zdiva pod barokními omítkami nic 

nedochovalo. Nad kněžištěm je masivní hra-

nolová věž, která ukrývá cenný zvon „Jan 

Nepomuk“ z roku 1673. (red) 

BOHEM (NE)ZAPOMENUTÝ KRAJ 

PROČ VYRAZIT O PRÁZDNINÁCH NA CESTU DO KLÁŠTERA TEPLÁ 
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vou reformou ve 20. letech minulého století, 

zapsán zpátky v pozemkových knihách jako 

majetek řádu premonstrátů. Z tohoto důvo-

du se řádu s výjimkou samotného areálu 

kláštera při nedávných církevních restitu-

cích nic nevrátilo.  

 Klášter nemá žádný stálý příjem a přežívá 

zejména díky dobrovolným dárcům a turis-

tickému ruchu. Premonstráti se neustále 

pokouší přesvědčit stát o svém vlastnickém 

právu, zatím však neúspěšně. Starají se o 

svůj domov, který je zároveň hodnotným 

kulturním dědictvím nás všech. Klášter 

před osmi sty lety založil významný šlechtic 

blahoslavený Hroznata, náhradou za neu-

skutečněnou křížovou výpravu do Svaté ze-

mě. Jeho ostatky jsou ukryté v pozlaceném 

relikviáři v chrámové kapli. Zdejší knihovna 

je druhou největší klášterní knihovnou 

v zemi. Část areálu byla opravena 

z grantových peněz, ale řada chodeb a zá-

koutí je nadále mementem komunistického 

„bestia triumphants“. 

 Měli jsme to štěstí, že jsme klášter nena-

vštívili jako běžní turisté. Bydleli jsme proto 

v pokoji (bývalé cele) hned vedle klauzury a 

každý den několikrát procházeli (děti nedba-

jíce mých výhružek probíhaly) kolem kon-

ventní kaple, kde se šest zbývajících bratrů 

řeholníků schází na pravidelné pobožnosti. 

Po západu slunce jsme zavírali brány klášte-

ra, křižovali rozlehlé nádvoří bez turistů a 

vychutnávali genius končícího se dne. Za 

tmy jsem se každý večer vracel z učitelských 

porad a procházel v setmělých chodbách pod 

obrazy barokních mistrů s motivy Hroznato-

va života. Ve sklepeních jsem hladil kamen-

né bloky gotických kleneb a říms původního 

ambitu, které Kryštof Dientzenhofer zazdil 

do základů nového barokního konventu. 

V zahradě za rybníkem jsem přemýšlel u 

nové křížové cesty Václava Gatarika nad 

tím, proč mají římští vojáci na hlavě cosi, co 

vypadá jako  he lmy wermachtu 

(mimochodem originálnější křížovou cestu 

jsem v životě nespatřil). Pokud se do klášte-

ra vypravíte, zavítejte na mši svatou. Když 

si naše Nikolka na svátek Božího těla natr-

hala do košíčku kopretiny a rozhazovala je 

během slavnostního průvodu, vykouzlila 

úsměv na tvářích farníků i samotného pana 

opata Filipa Lobkowicze. Na místě bývalého 

mlýna jsme pumpovali vodu a roztáčeli 

zmenšená kola i Archimedův šroub, aby-

chom měli radost ze společné práce dětí a 

rodičů.  

 Zkrátka Teplá je taková západočeská 

Mekka – zaslouží si být navštívena aspoň 

jednou za život. Ukrývá se v sudetské kraji-

ně lesů a pastvin, kterou ocení milovníci 

jízdy na kole. Pro ty pohodlnější ještě zmí-

ním, že klášter leží pár minut jízdy autem 

od bečovského hradu a zámku s relikviářem 

svatého Maura a od Mariánských lázní s 

kolonádou, Křížovým pramenem a lázeňský-

mi oplatky. Luxusní ubytování nabízí kláš-

terní hotel, lepší volba pro rodiny s dětmi je 

dva kilometry vzdálený autokemp Betlém. A 

propos, areálem kláštera vás provede nový 

papírový průvodce s tajenkou, který vymys-

leli studenti naší školy. 

 
JAROSLAV NAJBERT 
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ROZHOVOR: BOŽENA HOLUBOVÁ 

Otec Matúš o paní Holubové říkal, že je jako nezmar, protože potřebuje pořád něco dělat. 

Do důchodu šla ve stejný rok, kdy jsem se já narodil. Její činorodost se projevovala i při 

rozhovoru v sakristii českobrodského kostela, kdy plynule přecházela z jednoho tématu do 

druhého. Čtěte tedy následující řádky s jistou dávkou shovívavosti. Záměrně jsem některé 

osobité výrazy neupravoval do spisovné češtiny, byla by to škoda. 

Paní Holubová, jste celkem známá osoba, 

kdopak by ve farnosti nevěděl, kdo je 

v Brodě paní kostelnice. Jak byste se na 

začátek popsala?  

Já jsem známá osoba, já jsem dělala ve škol-

ce asi třináct roků. Zná mě plno dětí a rodi-

čů. A to mě občas někdo zdraví a já říkám 

„kterejpak ty seš“ a on na mě „no ze školky“. 

Tak to je pěkný, že se ke mně hlásí. Já jsem 

měla metodu „škoda rány, která padne ve-

dle“. Ten Jakub Nekolný, toho jsem měla 

taky ve školce a měla jsem obavu, jestli jsem 

ho taky nevyplatila. Jinej kluk, ten zase 

kousal děti a to se nedělá, tak jsem ho pro-

fackovala a řekla mu, ať poví doma, proč 

dostal. Dneska je mu třicet roků a nezdraví 

mě. My jsme ve školce bydleli a já jsem po-

máhala, když šly děti ven, oblíkat a uklízet. 

Šla jsem v pětapadesáti do důchodu, měla 

jsem dvě děti, už jsem byla rok vdova, a to 

jsem začala chodit na faru sekat trávu, spíš 

tyhle manuelní práce. A nemůžete kritizo-

vat někoho, tak mám heslo „držet hubu a 

krok“.  

Kdy jste k tomuhle životnímu moudru do-

spěla?  

Heleďte, my jsme byli uťápnutý děti, jak se 

říká. Táta by pan mistr kovářskej. Až když 

jsem dospívala, těch sedmnáct let mi bylo, 

tak jsem chodila na veřejný schůze, abych 

získala nějakou slovní zásobu. Byly jsme 

čtyři děti, tři kluci a já. On byl můj otec jed-

nou ženatej a neměl s tou paní děti. Pak se 

seznámil s mojí matkou a ta manželka ne-

chtěla uzavřít rozvod. Tak jsme se narodili 

tři nemanželský. Během pěti let jsme byli 

čtyři, tak to dohonil. Ale dřív věděli prd, co 

jsou to plodný a neplodný dny. 

 

Byla jste nejmladší? 

Ne, třetí. Jeden brácha je ještě naživu, ten 

nejstarší, a jak se dřív prosazoval nejstarší 

syn, tak je to v něm a je to takovej hajzlík, 

co mi dělal různý naschvály. V tom evange-

liu je napsaný „hněváš-li se na svého bratra, 

jsme všichni bratři a sestry, tak nejdřív se 

jdi omluvit a pak…“ Ale to s ním nejde. Tak 

si to tam dyštak nahoře odpykám, no. On 

nebyl za dobře ani s dcérou svou, ani se ze-

ťákem. On je takovej. Za těch pětadvacet let 

JÁ SE NERADA VYTAHUJU NA SVĚTLO. PŘI-

NESLA JSEM VÁM JEDNU, CO NA MĚ PASUJE. 

TO JE MOJE TYPICKÁ, HRABU JABKA NEBO 

VŠECHNO MOŽNÝ. NO KOSTELNICE NO.“  
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jestli jsem u něj byla v bytě čtyřikrát na 

návštěvě?  

Měla byste ještě nějakou radu ze školky? 

To je velká chyba, když ty mámy poroděj a 

hned dítě do jeslí. Proč to, ať se uskromněj a 

koukaj se trochu těm dětem věnovat. Já to 

vím ze školky, když šly ve třech letech, tak 

už měly umět různý věci, zavazovat tkanič-

ky a tak. Dneska se mi nelíbí, když ty mámy 

jedou s kočárkem, telefon u ucha a dítě je 

votočený dopředu. Lepší bylo, když ona dřív 

na ně koukala a může s tím dítětem mluvit, 

že támhle něco jede nebo pejsek jde. To je 

taková nedobrá věc. A dřív byla výhoda, 

když byly ty vejminky, tak že ty rodiče byd-

leli s dětma, že jo.  

Vybavujete si ještě nějakou pěknou vzpo-

mínku na mládí? 

Takový jsme to dětství neměli snadný, táta 

nás dost – no ne, že by nás řezal - ale takový 

nějaký povídání, nebo něco, to ne. My jsme 

měli na dvorečku krávy, kozy, husy, co tam 

jsou ty budovy nízký, tak to byly všechno 

chlívy. Pak jsem šla do učení na pánský 

krejčovství k těm Holubom, asi ve čtyřicá-

tým osmým, a potkala jsem tam svého mu-

že. Starej pán Holub nejdřív šil kabáty a 

vesty a vozil to do Prahy. Pak komunisti 

znárodnili ty živnosti a dostal mrtvici a já 

jsem se tam naučila, jak se říká, všecko.  

Byla pro vás víra v životě důležitá?  

Já jsem začala do kostela chodit, až když 

jsem byla v důchodě.  

Zamlada jste nechodila?  

No jen tak někdy třeba na Velikonoce nebo 

na Vánoce se podívat. To u nás doma ani 

nebylo, naši byli snad evangelíci. Až když 

jsem se dostala k těm Holubom, ti byli po-

božní, tak svatbu jsme měli jak na výboru, 

tak tady v kostele.  

Co vás do kostela přivedlo až v tom důcho-

du?  

No právě Liduška, sestřenice pana děkana 

Vystrčila, ten tu byl 43 roků, si přicvakla 

vraty prsty, tak jsem chodila dólu na faru 

uklízet. Pak jsem začala sekat trávu. Nějaká 

paní Pěničková to dřív sekala na seno a vy-

bírala spíš plácky, kde byl jetelíček. A pak 

pan Punčar koupil sekačku a vozejk a já 

jsem tam sekala tou sekačkou. Já z toho 

mám pak takovou radost, když je to hezky 

posekaný. Teď je tam potřeba jeden záhon 

toho mahonu pilčičkou vyřezat, aby to dělalo 

parádu.  

Jak jste se ze zahradnice stala kostelnicí? 

To dřív dělal nějakej pan Tomášek, ten se 

odstěhoval a pan děkan umřel. Já jsem za-

čala od roku dva tisíce dělat kostelníka. Taj-

hle jsem vylezla, dávala jsem řemeslníkům 

šňůru, a já jsem to potřebovala přidělat na 

tu mříž. Kdejaká díra, až co jsou cimbály na 

hodinách, kde co bylo rozbitý, okýnko nebo 

něco, tam jsem vlezla. Ale teď už vím, že 

nesmím nikam lízt. Já a Pepíček Kapičků, o 

nás se říká, že jsme takoví kanálníci. Já 

měla dost takový nadání po tátovi, že jsem 

si poradila něco někde přibít. Tak to bych 

ještě dokázala. Ten Pepík Kapičku, na toho 

žádnej ten kluk ministrantskej nemá, ten si 

poradí opravdu se vším. Na něj na parchan-

ta nikdo nemá. 

Co je nejtěžší na práci kostelnice?  

Když řemeslník nějakej přijde, tak jsem na 

drátě. Mobila mám, to umím. Je to časově 

takový náročný. Já teda stejně nikam necho-

dím, děti jsou pryč. Ale syn mi tuhle nadá-

val, když přišel a já měla na štaflích navá-

zanej ještě žebřík a utírala jsem ten boční 

oltář, to už dneska nikdo utírat nahoře ne-

chce. Natočí si vodu a jednou vodou umyjou 

celej kostel. Víte, co to je? A ony si ještě libu-

jou, vždyť to máme za půl hodiny hotový. 

Ale aby sáhly na tyhle obrázky, nebo tam 

povejš, to ani náhodou. A mně to rozčiluje. 

Nebo když dítě tuhle v neděli celou mši dupe 

a já už jsem tam byla vzádu nervózní. To si 

ale zavinil pan farář, on je rád, že děti jdou 

do kostela, bude hodně ministrantů. Von si 

myslí, že si je získá, ale vždyť to chce úctu 

k panu faráři, oni ho spíš berou jako kama-

ráda. Ale to je jeho věc. Já mám teď metódu 

držet hubu a krok, já jsem pozorovatel, na co 

stačím, tak to si udělám. A když už by se jim 

to nelíbilo, nebudu dělat nic. Teď jsou rádi, 

že aspoň otvírám, zavírám, i sbírky počítám. 
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Jsem ráda, že ještě něco dělat můžu, ale lízt 

někam, tak to už ne. 

Co byste ještě chtěla zažít, máte nějaké přá-

ní?  

Já vám řeknu, že by mi úplně stačil prostor 

velkej, jako je garáž, aby to mělo komín a 

elektriku a žádnej pozemek. Kde je potřeba 

mřížky dát, vyčisti ty kanály, okapový trub-

ky, co je potřeba uříznout, teď bych potřebo-

vala pořádně vypucovat ty svícny, ale teď to 

mám všecko tak zdržený, musím nejdřív tu 

trávu zdolat. Už mi to tak nejde jako dřív. 

Teď bych se ráda dostala do normy, mám to 

všechno zdržený, na dnešek pršelo, tak to 

zas nebudu moct na tu sekačku. Mám novej 

nůž nabroušenej, dneska jsem myslela, že 

bych sekala. Třeba to oschne, abych na to 

odpoledne mohla vyrazit.  

Myslíte, že se někdy s bratrem smíříte, tře-

ba na smrtelný posteli?  

Ale to ne že bych s ním třeba vůbec nemluvi-

la, ale nejsem vůbec s ním ráda. Nejlepší byl 

ten nejmladší bratr, ten byl takovej uznalej. 

Já chci jít do země, až umřu, víte, to už mám 

se Žížalou domluvený. Doma jsem udělala 

takový koryto na urny, šest se jich tam ve-

jde. Chci, aby ty urny potom vyndali a 

všechny je dali tam ke mně dolů. U nás, jak 

nebylo to rodinný pouto žádný, tak já se to 

snažím dát dohromady aspoň po smrti.  

A věříte, že po smrti se s nimi potkáte?  

Já nevim, čoveče. Měla bych tomu tedy vě-

řit. Já věřim na to, že by ta duše možná ně-

jaká mohla existovat. Vždyť kolikrát řikaj 

ty, co měli smrt na jazyku, že procházeli 

nějakym tunelem. A víte, že ten můj jeden 

vnuk, co čeká na přístroj na okysličování 

krve asi rok, tak už mu bylo jednou tak blbě, 

že myslel, že už nebude. A říkal taky, že šel 

nějakým tunelem, a tam že na konci pak 

byli tři chlapi a řikali „tak pojď“. A on že 

„né, já tam nepudu“. Tak se z toho jakoby 

dostal. Tak jestli ta duše nějaká je, no ne-

vim. To se dovíme až nahoře. Ale měli ně-

který lidi, jako měla i moje sestřenice, že se 

jim zjevuje panenka Maria.  

 

A vy cítíte v životě boží přítomnost nebo 

zásahy?  

Počkejte, boží přítomnost…to si musím za-

myslet trochu do hloubky… no já jsem tako-

vá, že se snažím žít spravedlivě. Už ani ne-

beru jméno boží nadarmo, to jsem se odnau-

čila, a ke zpovědi chodím dvakrát do roka, 

na dušičky, za ty, co jsou v tom očisci, tak 

abych jim pomohla se dostat odtamtať, a 

pak na Velikonoce. Když vemete modlitbu 

„věřím v Boha“, tak je tam všecko důležitý. 

Ale pak tam máme „třetího dne vstal 

z mrtvých“, že jo, tak to třeba nechávám, že 

se teprve dovim. Neměla bych se takhle rou-

hat, ale rozumíte, to jsou takový věci, že je 

teprve poznáme. Já tu mši prožívám a chtělo 

by to, jak pan farář to dělá všecko do hloub-

ky, v tu chvíli to slyšíte, vnímáte, ale stejně 

to všechno zapomenete. Mně stačí ten zá-

klad, desatero, tak to vnímám a snažím se 

to opravdu žít.  

Měla jste někdy pocit, že se stal zázrak?  

No to když třeba upadnu, tak si řikám, ještě 

že to takhle dopadlo, třeba mě opatrovali. Je 

to pro mě poučení, že už tam nesmím lízt.  

Které je vaše oblíbené místo v kostele?  

Tak celkově všechno tady. Sedím v poslední 

lavici, ta je pro mě oblíbená, protože všechno 

vidim. A ve všední den sedím tady v tý třetí, 

to je málo lidí.  

Co byste o sobě řekla na závěr?  

Že spíš to spolehnutí na tu kostelnici, že 

můžu lidem kdykoliv otevřít, o to je postará-

no. Já dělám na bázi Mikuláše, spíš tu ra-

dost rozdávám. To mi dali v roce 2011 osob-

nost města, mám doma takovou medaili. A 

když jdu po Brodě, tak mi salutujou jak poli-

cajti, tak technický služby. To jsem jednou 

pospíchala v Kolíně přes ulici na vlak a byla 

tam červená, že už to nestihnu, a najednou 

zastavili policajti a povídaj „paní Holubová, 

poďte, my vás svezem.“ A já povidám „jé, to 

jsem ráda, já bych to nestihla.“ A pak mně 

zastavili tady u kostela. Na rohu bydlí paní 

Fišerová, ta je furt ve vokně, a ta se potom 

divila „Boženko, co se stalo, že vás přivezli 

policajti?“ 
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NEJEN PRO DĚTI Z MINULÉHO ČÍSLA 

VYSTOUPENÍ TUČŇÁKŮ VE HŘE „NOEMOVA 

ARCHA“ V ORANŽOVÉ ZAHRADĚ. 

NA ARŠE V ŠEST (ANEB JAK JSME HRÁLI DIVADLO) 

Určitě jste všichni uhádli, že onou Krásnou paní z nebe,        

která se pasáčkům zjevovala v minulém čísle, byla Matka boží 

PANNA MARIA. Místu, kde se tato zjevení udála se dnes říká 

FATIMA. Děti se jmenovaly Lucie (Lucia), Hyacinta (Jacinta) a 

František (Francisco). Růženec se skládá z pěti hlavních částí - 

tzv. DESÁTKŮ - a z úvodních modliteb (viz obrázek).           

Celkem má růženec tedy 59 korálků (6x Otčenáš, 3 + 5x10=53 

Zdrávas Maria).  

Použití růžence k počítání modliteb: 1) Apoštolské vyznání víry, 

2) Otče náš, 3) třikrát Zdrávas Maria, 4) Sláva Otci, 5) pět částí 

– desátků: pro Otče náš, desetkrát Zdrávas Maria a jedno Sláva 

Otci. 

Naše první generálka. Všichni jsme přišli do 

Oranžové zahrady, dvakrát hru zkusili za-

hrát a zjistili jsme, že to ještě neklape (že 

nejsme úplně připravení hrát) a to musíme 

posunout o týden (někteří z nás byli zklama-

ní, neboť se opravdu snažili…). 

Naše druhá generálka. Opět jsme si hru 

v Oranžové zahradě dvakrát zahráli a 

dozvěděli se, že budeme mít dvě premiéry – 

jednou s Ondrou a jednou s Anežkou (Ondra 

bohužel nemohl v nedělním termínu, kdy se 

mělo hrát pro farnost, tak jsme přidali so-

botní termín jako dárek - překvapení na 

jedné narozeninové oslavě) – jestli jsme už 

připravení hrát, se už nedá řešit – prostě 

jdeme na to. 

Sobotní premiéra. Asi půl hodiny před za-

čátkem divadla jsme měli všichni trochu 

trému, zazněla i slova „já to hrát nebudu“ a 

podobně. V dohodnutý čas jsme prostě začali 

hrát. Na konci nám všichni moc tleska-

li. Byli jsme velice šťastní. Myslím si, že se 

to docela povedlo. 

Druhá nedělní premiéra. Po mši svaté jsme 

šli na faru a začali se připravovat. Když 

začali chodit diváci, začali jsme mít zase 

trochu stres. Hra proběhla podobně jako 

v sobotu a všichni nám opět tleskali. 

Mám pocit, že se nám to napoprvé v sobotu 

povedlo lépe – asi jsme se v neděli snažili až 

moc. Byl to pro nás všechny nový zajímavý 

zážitek. Na podzim nás Neprašovi vezmou 

podívat se, jak tuto hru hrají profesionálové. 

Za celý tým děkuji divákům a i všem členům 

týmu – zvláště režisérce za námět a trpěli-

vost. 

Obsazení 

Tým tučňáků: Anička Přibylová, Káťa Str-

nadová, Ondra Přikryl (sobota)/Anežka Ved-

ralová (neděle) 

Holubice: Anežka Červená 

Motýl: Bětka Červená 

Dále hráli: vypravěč – Libor Nepraš, Bůh – 

Martin Červený, Noe – Honza Přibyl 

Režie: Ewa Nepraš 

VAŠE HOLUBICE ANEŽKA 
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PODLE LEGENDY BYL ČESKÉMU ŠLECHTICI, ZAKLADATELI 

KLÁŠTERA TEPLÁ, TŘIKRÁT NADPŘIROZENĚ ZACHRÁNĚN ŽIVOT: 

PRVNÍ ZÁZRAK SE STAL HNED PŘI HROZNATOVĚ PORODU. 

NARODIL SE MRTVÝ, JEHO   PROSILI ABY MU DALA 

ŽIVOT, TA JE VYSLYŠELA A PO DLOUHÝCH MINUTÁCH SE 

NOVOROZENEC POPRVÉ NADECHL.  

DRUHÝ ZÁZRAK SE STAL O NĚKOLIK LET POZDĚJI, PŘI JÍZDĚ  

VYPADL Z A JEDNO  HO PŘEJELO. VŠICHNI SI 

MYSLELI, ŽE TO NEPŘEŽIL, MALÝ HOCH BYL VŠAK V POŘÁDKU.  

POSLEDNÍ ZÁZRAK SE UDÁL U ŘEKY. HROZNATA SE PROCHÁZEL 

PO BŘEHU, UKLOUZL A SPADL DO NEUMĚL  

PROTO SI LIDÉ MYSLELI, ŽE SE UTOPIL. NAŠLI HO ŽIVÉHO O KUS 

DÁL PO PROUDU. HROZNATA VYPRÁVĚL, JAK HO PANÍ V BÍLÝCH 

ŠATECH DRŽELA NAD A HLÍDALA HO, DOKUD JEJ 

NEPŘIŠLI ZACHRÁNIT. BYL PŘESVĚDČEN, ŽE TO BYLA 

LETOS 14. ČERVENCE SI PŘIPOMENEME 800. VÝROČÍ OD 

HROZNATOVY MUČEDNICKÉ SMRTI. 

NEJEN PRO DĚTI-BLAHOSLAVENÝ HROZNATA 
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V LITURGICKÉM KALENDÁŘI PRO ČERVENEC A SRPEN NÁS ČEKÁ NĚKOLIK 

VÝZNAMNÝCH DNŮ. SVÁTEK MORAVSKÝCH PATRONŮ A VĚROZVĚSTŮ CYRILA A 

METODĚJE, SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ NEBO SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE. 

SNAD BUDE FČAS VYCHÁZET TAK DLOUHO, ABYCHOM SE TĚMTO DNŮM MOHLI 

VĚNOVAT V DALŠÍCH LETECH. PŘIPOMENOUT SI TOTIŽ CHCEME JINÝ „SVÁTEK“. VŠIMLI 

JSTE SI, ŽE BIBLE SE NIKDE NEZMIŇUJE O ZMRZLINĚ? NENÍ TO ŠKODA? OTEC MARTIN 

PROMĚNIL SVÉ PENÍZE ZA ZMRZLINY A VODNÍ TŘÍŠTĚ PO NEDĚLNÍ MŠI SVATÉ 

25. ČERVNA. PRO DĚTI TO BYL SVÁTEK, RODIČE DĚKUJÍ ZA MILOU POZORNOST.  


