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Květen je měsícem řady světců včetně sv. Gotharda, patrona 

českobrodského kostela. Barokní socha Panny Marie Tismické z červeného pískovce 

z let 1767-75 nám připomíná, že je to především měsíc mariánský. 
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Drazí bratři a sestry,  

jsem rád, že dostáváte do rukou první číslo obnoveného farního časopisu, 

nyní pod názvem FČAS. Byl bych nesmírně rád, kdyby se tento časopis 

nestal jen nástrojem pro mé sdělování některých důležitých věcí, pro for-

maci, ale kdyby se stal také vaším časopisem, na jehož vzniku se aktivně 

účastníte. 

 Časopis může být prostorem nejen pozvání na to, co nás čeká, ale také 

vyprávěním o tom, co se v naší farnosti událo. Chtěl bych tedy každého 

povzbudit k tomu, aby se nebál o některé proběhlé akci do tohoto časopisu 

napsat. 

 Kéž je tento farní časopis skutečným společníkem nás všech i každého 

z vás na naší životní cestě. 
R. D. Martin Sklenář 

Kněze… 

Vážení a milí čtenáři a čtenářky,  

připojujeme se k přání otce Martina a chceme vás povzbudit, abyste se 

svým byť i malým dílem zapojili do redakční tvorby. Jsme přesvědčeni, 

že každý má v sobě přirozený dar obohacovat druhé v běžném životě. 

Na stránkách farního časopisu tento dar může nabýt reálné podoby krát-

ké zprávy, velké reportáže, poděkování či fotografie života našeho spole-

čenství. Můžete psát i texty provokující  čtenáře k přemýšlení a diskuzi.   

   Nejpozději každého 20. dne v měsíci budeme očekávat na e-mailu farni-

cas@seznam.cz vaše příspěvky a podněty. A pokud vám přirozená skrom-

nost brání se zapojit, vězte, že si vás najdeme a oslovíme vás sami.  

 Berme, prosím, první číslo jako zkušební. Nejen co se obsahu týče, ale i 

grafického zpracování. Dejte nám vědět, co se vám na současné podobě 

časopisu líbí, co vám zde naopak chybí. V prvním čísle nám kupříkladu 

můžete pomoci rozhodnout, jak bude vypadat úvodní stránka. Vytvořili 

jsme dva návrhy - jeden na přední a jeden na zadní straně časopisu.  

 FČAS si můžete stáhnout na webu farnosti a poslat všem, které potěší.   

  

 Jaroslav a Petra Najbertovi 

… a redakce 

FČAS - Farní časopis a společník • vydává Římskokatolická farnost Český Brod • Husovo náměstí 
78, 282 01 Český Brod • Vedoucí redakce: Jaroslav a Petra Najbertovi • tel.: +420 724 281 351 • 
email: farnicas@seznam.cz • č. ú. 4040404040/2700 • ilustrace: Petr Štěpán • foto: Patricie Čer-
vená, Jaroslav Najbert • vychází v Českém Brodě 29. dubna 2017 • náklad 77 výtisků • doporu-
čená cena (náklady na tisk) 10 Kč • NEPRODEJNÉ • 
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Psát o svatém týdnu křesťanům, aniž by člověk opakoval známé a samozřejmé, je 

úkol nelehký. Letos jsme proto zvolili netradiční způsob fotoreportáže. Jistě ji oce-

ní ti, kterým se nedařilo plnit velikonoční docházku na mše svaté na 100 %.      

Slavení Velikonoc je dramatizací posledních Ježíšových dní, při které si jeho pří-

běh znovu a znovu připomínáme a stáváme se jeho součástí.  

 Fotoreportáží současně chceme připomenout, že naše farnost má díky Patricii 

Červené svá fotoalba na Rajčeti, kde si můžete prohlédnout fotografií mnohem 

více. Navštivte stránku http://farnostceskybrod.rajce.idnes.cz/. 

OHLÉDNUTÍ ZA SVATÝM TÝDNEM 

SVATÝ TÝDEN JSME ZAHÁJILI SLUNEČNOU KVĚTNOU NEDĚLÍ. MŠE ZAČÍNALA NA NÁMĚSTÍ 

U SOUSOŠÍ SVATÉ RODINY, KDE JSME SI PRŮVODEM PŘIPOMNĚLI KRISTŮV PŘÍJEZD DO 

JERUZALÉMA. PŘI HOJNĚ NAVŠTÍVENÉ MŠI SE ZPÍVALY PAŠIJE.  
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MŠÍ NA ZELENÝ ČTVRTEK JSME UCTILI PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ. GESTO POKORY – 

MYTÍ NOHOU UČEDNÍKŮM - ZAUJALO VĚTŠINU DĚTÍ V KOSTELE. MŠÍ NÁS DOPROVÁZEL 

PĚVECKÝ SBOR. VEČERNÍ AGAPÉ BYLA PŘÍLEŽITOSTÍ SPOLEČNĚ POVEČEŘET A PODĚKOVAT 

OTCI MARTINOVI ZA PRÁCI FARÁŘE. KE KNĚŽSKÉMU SVÁTKU DOSTAL KVETOUCÍ RATOLEST.  

VELKÝ PÁTEK BEZ ZVONŮ A S KLANĚNÍM 

KŘÍŽI JAKO ÚSTŘEDNÍM BODEM LITURGIE. 

VELKOPÁTEČNÍM OBŘADŮM PŘEDCHÁZELA 

EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA S BRATRY A 

SESTRAMI Z ČESKOBRATRSKÉHO 

EVANGELICKÉHO SBORU, O KTERÉ PÍŠEME 

V SAMOSTATNÉM ČLÁNKU.  
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BÍLÁ SOBOTA BYLA DNEM TICHA A ROZJÍMÁNÍM NAD KRISTOVÝM UKŘIŽOVÁNÍM 

V MODLITBÁCH BREVIÁŘE. ZAPÁLENÍM OHNĚ PO SETMĚNÍ ZAČAL NEJKRÁSNĚJŠÍ OBŘAD 

V ROCE, VELIKONOČNÍ VIGILIE. VZKŘÍŠENÉMU KRISTU SLÁVA! 

Byla to nejpovedenější křížová cesta, kterou 

jsem v životě absolvoval. Křížové cesty jsem 

vnímal vždy jako mnemotechnickou pomůc-

ku, jako archaický komiks z dob, kdy běžný 

křesťan neuměl číst ani psát, a snad ani 

neměl svou víru dostatečně internalizova-

nou, aby dokázal v záznamech o posledních 

Kristových hodinách hledat vlastní smysl. 

 Baví mě procházet se zastaveními křížové 

cesty v kostelích, které navštěvujeme 

při výletech, a všímat si toho, jak si ten kte-

rý umělec představoval odlišně reálie příbě-

hu poslední Kristovy pozemské cesty.      

Naopak mě příliš neoslovovaly společné kří-

žové cesty po mši svaté a častokrát jsem se 

přistihl býti v kůži malého dítěte, které při 

každém dalším „Zdrávas…“ odpočítává řím-

ské číslice a těší se na tu s číslem XIV. 

Proč vlastně musíme procházet ten příběh 

znovu a znovu tou ritualizovanou formou? 

Nemůžeme prostě rovnou skočit k tomu po-

slednímu obrázku, když stejně všichni víme, 

jak to dopadne?  

 Při křížové cestě na Velký pátek jsem se 

necítil být v kůži malého nedočkavého a 

znuděného dítěte. Důvodem nebyl fakt, 

že počet zastavení se z praktických důvodů 

omezil na deset. Musím ocenit autory textů 

jednotlivých zastavení, kteří dokázali no-

vozákonní poselství aktualizovat a propojit 

s reálným prostorem našeho města. Křížová 

cesta pro ty, kteří chtěli naslouchat, aktuali-

zovala Kristův příběh do naší současnosti 

řadou podobenství.  

 A tak se Kristovy pády pod křížem mohly 

proměnit v naše zlozvyky, hříchy a malou 

vůli. Kristův kříž připomněl všechny ty, 

kteří prožívají bolest a zaslouží si naši soli-

daritu. Šimon z Kyrény mohl zastoupit 

všechny ty, kteří – ač nevychováváni 

v křesťanské víře, mohou být v životě nahlí-

ženi také jako ti spravedliví. U nemocnice 

pro změnu příběh Veroniky připomínal, 

že „na LDNce, v Penzionu ANNA je tolik 
lidí, kteří nesou svůj kříž a čekají na Veroni-
ky svého života. Na ty, kteří neudělají nic 
velkého, kteří jim neodejmou jejich kříž, 

EKUMENICKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 
JAROSLAV 

NAJBERT 
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ale kteří s nimi posedí, kteří 
je potěší, kteří ve společně 
stráveném čase nechají 
otisknout jejich trpící tvář 
do svého života.“ 
 Nevšedním zážitkem byla 

samotná forma cesty, kdy se 

dvojice střídaly v nesení 

kříže městem, cesty mezi 

zastaveními jsme vyplňovali 

zpěvem a celý průvod byl 

zakončen u kostela Nejsva-

tější Trojice, kde byl kříž na 

památku vztyčen.  

 Prosba za smíření, symbo-

licky pronesená u Husova 

kamene, vybízela všechny 

křesťany (nejen římské katolíky a evangelí-

ky v našem městě) k hledání a posilování 

toho, co mají společného.  

 Myslím, že ekumenická spolupráce 

v našem městě, ve které páni faráři Marek 

Lukášek a Martin Sklenář chtějí do budouc-

na pokračovat, není tou hlavní výzvou a 

poselstvím, které mi při postávání v parku 

běželo hlavou. Došlo mi, jak obtížné je a bu-

de nacházet společnou řeč s těmi, kteří náš 

průvod míjeli nebo sledovali zpovzdálí 

s jistou dávkou nepochopení a možná i po-

směchu. Jak široký je vlastně okruh spole-

čenství lidí, na které dokážeme brát morální 

ohledy? Patří mezi ně i ta parta opíjející se 

u rybníka. 

INVENTARIZACE KOSTELŮ - DETEKTIVKA 

Inventura vnitřku kostela se může zvrtnout 

v detektivku, kde sice nehledáte mrtvolu, 

ale objekty. Neuvěřili byste, jak zdánlivě 

velké věci, které máte přímo před očima, 

mohly zůstat skryté. Představím vám koste-

ly, do jejichž zákoutí jsem se mohla podívat 

díky panu učiteli a jeho výřečnosti. 

 Rozhovor pana učitele Najberta s panem 

farářem Sklenářem při nedělním obědu při-

vedl nás studenty Přírodní školy do osmi 

kostelů v Českém Brodě a jeho okolí. 

Když sem se zapisovala na tento volitelný 

den, představovala jsem si, že navštívíme 

dva, tři kostely s naší paní učitelkou na vý-

tvarné umění, povíme si něco o jejich histo-

rii a o slohu. V popisu dne jsem se dočetla, 

že budeme pomáhat s inventarizací. Rozhod-

ně jsem si nepředstavovala to, co nastalo. 

 Já se spolužačkou Fančou a paní učitelkou 

Majdou jsme dostaly na starosti inventuru 

dvou kostelů: Tismice a Přistoupim. Inven-

tární tabulka od pana faráře byla původně 

V úterý 11. dubna jste v okolí kostelů naší farnosti mohli spatřit potulovat se neznámé 

osoby. Nejednalo se o překupníky se starožitnostmi, ale studenty Gymnázia Přírodní ško-

la, kteří v rámci projektového programu pomáhali naší farnosti inventarizovat movitý ma-

jetek. Studenti po dvojicích s doprovodem učitelů a otce Martina kontrolovali a fotili vždy 

dva kostely. Za odměnu si opekli buřty na farní zahradě. Jedna ze studentek o svém počí-

nání napsala detektivní příběh.     

NĚKDO ZMIZEL! NEBO CO NÁM PŘIBYLO? 
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na inventuru potravin. My do ní ale zapiso-

valy všechny věci, co chybí, co jsou navíc, 

nebo co odpovídají původnímu seznamu: 

od sošek, přes svícny až po obří obrazy. 

S Fančou jsme si rozdělily role. Ona z velké 

části zapisovala a já se snažila zapamatovat 

a referovat o všech objektech, co jsem viděla. 

 Detektivka začala u Křížové cesty 

v kostele v Tismicích. Na zdech byla jiná než 

v seznamu. Pak jsem po setmělém schodišti 

vyšplhala nahoru k varhanám. Těm k mému 

překvapení chyběly klávesy. Ale fotografii 

ze seznamu to více méně odpovídalo. 

Mou pozornost hned upoutala tmavá míst-

nost, do které nepadalo denní světlo. 

Z temnoty vystupovaly tmavé obrysy jakési 

rozpadlé skříně. Naštěstí jsem v tu chvíli 

nevěděla, že je to umrlčí místnost. 

 Fanča rozsvítila na schodech a přesvědčily 

jsme se, že původní Křížová cesta je schova-

ná pod nimi. Naše práce nebyla jen prozkou-

mávání strašidelných temných koutů, muse-

ly jsme zapojit i naše dedukční schopnosti a 

stát se Sherlocky Holmesi amatéry. Zkoušeli 

jste někdy vyfotit nějaký zkosený objekt a 

pak porovnat na fotografii, jak moc je po-

znat, že je skosený? My také ne. Takže pro 

nás tvořilo jisté dilema skosení jednoho kle-

kátka. Fančiny argumenty, že klekátko 

na fotce není to klekátko, co je před námi, 

se vztahovaly právě k onomu na fotce nezna-

telnému skosení. Moje argumenty se vztaho-

valy k detailům řezbářské práce totožnými 

s těmi na fotce. Pravdu na světlo vynesl svě-

dek: správce objektu klekátko identifikoval. 

Odpovídalo fotografii. Zkosení zkrátka na 

fotografii nebylo vidět.  

 Podobné dilema jsme měly i v druhém 

kostele v Přistoupimi. Tentokrát u svícnu, 

kdy pravdu odhalila detektivka Fanča. 

V tomto kostele nám po zkušenostech 

z předchozího případu šla práce mnohem 

rychleji. Když už jsme nasávaly poslední 

špetky atmosféry před odjezdem a kochaly 

se pohledem na dva krásné obrazy, je-

jichž cenu paní učitelka Majda odhadla 

na několik milionů korun, položila celkem 

podstatnou otázku: „Co je to za svaté?“. 

A pak ještě podstatnější: „A jsou tyto obrazy 

v seznamu?“ Co myslíte vy? Kdo to byl? 

A byly obrazy na seznamu?  

  Na první otázku se nám bohužel nepoda-

řilo najít odpověď. Můžete to zkusit ale vy. 

Na druhou otázku jsme však odpověď nalez-

ly velmi rychle. Byla záporná. A tak díky 

nám byli černí pasažéři odhaleni a zaneseni 

na inventární seznam.  

 Až jednou do kostela v Přistoupimi zavítá-

te, zkuste odhadnout, o jaké svaté se jedná.  

 

Reportáž z případu sepsala dne 23. dubna 
2017 detektiv Sonam Dolma Swiecicki 

VŠIMLI JSME SI...  
DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE PODÍLELI NA TVORBĚ GETSEMANSKÉ ZAHRADY, TRNOVÉ KORUNY 

PŘED  KAZATELNOU A CELKOVÉ VELIKONOČNÍ VÝZDOBY KOSTELA.  
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Jak jistě víte, naše farnost se skládá ze 

17 obcí. Ve farnosti se nachází 10 kostelů, 

z toho 9 je ve vlastnění farnosti (vlastníkem 

kostela sv. Martina je obec Rostoklaty).  

Třebaže farním kostelem je kostel sv. Go-

tharda, je třeba vnímat, že i filiální kostely 

ostatních obcí jsou našimi kostely (tedy ne-

jen těch lidí, kteří v obci, či vesnici bydlí). 

 Proto bych byl rád, kdyby zde byl každý 

měsíc také prostor pro představování naší 

farnosti a těchto míst. A to nejen v prvním 

roce, ale také v letech následujících (je mož-

né psát nejen o kostele, ale také o dalších 

významných místech obce, či přilehlých ves-

nic). Nemusí to být nic odborného a nic ob-

sáhlého, stačí třeba jen krátký text o něčem 

zajímavém, co v dané lokalitě je (pak je 

vhodné přiložit třeba také fotografii).  

 Chtěl bych se tedy obrátit na vás a popro-

sit, zda by se u každého kostela našel někdo, 

kdo by do této rubriky jednou za rok přispěl. 

Prosím, zájemci se přihlaste P. Martinu 

Sklenářovi. 

Zde je předložený rozpis, který měsíc 

na který kostel připadá:  

PŘEDSTAVOVÁNÍ FARNOSTI 

Únor Český Brod 

Březen Štolmíř 

Duben Rostoklaty 

Květen Tismice 

Červen Přistoupim 

Červenec + Srpen Bylany 

Září Lstiboř 

Říjen Poříčany 

Listopad Kounice 

Prosinec Břízství 

Královské město Český Brod s okolními vesnicemi a kostely v Rostoklatech, Tismicích, 

Přistoupimi, Bylanech, Lstiboři a Klučově na Müllerově rukopisné mapě Kouřimského kraje 

z počátku 18. století (Památník národního písemnictví). 
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Drazí bratři a sestry,  
 

jistě jste poznali, že jeden z důrazů, který 

ve  vém kněžském poslání kladu, je položen 

na liturgii. Jednak proto, že  sem od mládí 

chodil do kostela pravidelně, skoro každý 

den. A pak také proto, že během studií jsem 

mohl objevovat její hloubku a v dokumentech 

II. vatikánského koncilu nalézt mnoho člán-

ků, které na liturgii kladou důraz. Tyto do-

kumenty představují liturgii jako zdroj a 

vrchol veškerého křesťanského života. 

Je místem, kde se setkáváme se vzkříšeným 

Kristem (kéž by se v tomto setkání zastavil 

čas). Proto vnímám liturgii jako jeden 

z největších pokladů církve, jako rodinné 

zlato, které je třeba uchovávat, starat se 

o něj a uvědomovat si jeho hodnotu. 

 Během svého kněžského působení se mohu 

opakovaně setkávat s tím, že ne u všech věří-

cích nacházím pochopení. A teď nechci, 

aby  o vyznělo negativně! Říkám to proto, 

že  i častokrát uvědomuji, že povědomí lidí 

o liturgii, i díky působení nás kněží, ne-

ní příliš valné. Lidé se na mě obracejí napří-

klad s tím, že neví, co dělat ve chvílích ticha, 

co se mají např. modlit. Mnohdy se ukazuje, 

že věřící neví, co znamenají jednotlivé úkony 

a gesta a že je pak pro ně slavení mše svaté 

pochopitelně nesrozumitelné a z toho důvodu 

také dlouhé. 

 Ze křtu máme všichni účast na všeobecném 

Kristově kněžství. Mše svatá tedy není diva-

delním představením, kde je hlavním akté-

rem kněz, ale je činností nás všech. My všich-

ni slavíme mši svatou jako ti, kteří mají 

účast na Kristově kněžství. Služebný kněz 

má samozřejmě odlišné a výjimečné místo 

v tomto slavení, ale je třeba zdůrazňovat, 

že věřící není jen vnějším pozorovatelem, 

ale  ám je aktérem, sám je tím, kdo přináší 

oběť, tím, kdo slaví mši sv. 

 Představme si kněze, který by nevěděl, 

jak je řazeno slavení mše svaté. Je to absurd-

ní představa – kněz, který neví, jak má slavit 

mši svatou. Proč ale pro nás není podobně 

absurdní představa, že to neví věřící člověk, 

který také mši svatou slaví? Jak je možné, že 

lidé, kteří od svého dětství slaví mši svatou 

(třeba již 50 let) a pro něž má být zdrojem a 

LITURGICKÉ OKÉNKO 

VNITŘNÍ ÚČAST NA MŠI SVATÉ 

LITURGIE JE ZDROJ A VRCHOL 

VEŠKERÉHO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA. 

JE MÍSTEM, KDE SE SETKÁVÁME SE 

VZKŘÍŠENÝM KRISTEM. 
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vrcholem jejich života, neví, jak je řazen prů-

běh mše, jaké jsou jednotlivé úkony, význam 

jednotlivých gest? A znovu opakuji, že toto je 

chyba i nás kněží, kteří máme odpovědnost 

za vedení lidí… 

 Mnohdy se můžu setkat s tím, že lidé řeší 

nesoustředěnost při mši sv. Co je ale onou 

nesoustředěností? To, že mi utekly myšlen-

ky? Častokrát se řeší, že děti ruší v kostele 

při mši svaté. Ale jak mě mohou u většiny 

úkonů rušit? Mohou mě rušit, když stavím 

svou účast jen na pozornosti. To je ale oprav-

du velmi málo. Naše soustředěnost má být 

v tom, že my sami slavíme, že my sami má-

me účast na konaných úkonech. 

 Chtěl bych vás tedy povzbudit k tomu, 

abyste se snažili objevovat význam jednotli-

vých částí mše sv. Abyste se mě ptali, 

když něčemu nerozumíte. Chtěl bych vás 

také odkázat na své webové stránky, 

kde mám internetovou výuku náboženství 

(IVN), která se v jednom cyklu věnuje mši 

svaté – tam možná naleznete odpovědi 

na některé své otázky. A také bych rád vyu-

žil tohoto farního časopisu pro liturgické 

okénko, ve kterém bych některé věci 

v krátkosti představoval. 

 Liturgická reforma II. vatikánského konci-

lu byla postavena na tvrzení „aktivní účast 

věřících“, přičemž tato aktivní účast je uvě-

domělá. Konkrétně se zmiňuje trojí způsob 

této uvědomělé aktivní účasti – ona je vnější, 

vnitřní a svátostná. Tedy reforma II. vati-

kánského koncilu nespočívala v otočení oltá-

ře a uvedení národních jazyků do liturgie. 

To vše jsou jen „podřadné“ věci, nebo lépe 

řečeno, úkony, které měly napomoci k této 

aktivní účasti věřících.  

 U některých lidí je také mylná představa, 

že aktivní účast spočívá v zapojení co nejvíce 

lidí do některých úkonů – číst čtení, přímlu-

vy, nést dary… Tyto úkony jsou konány 

v kontextu jiných důrazů koncilu. Jimi se 

nenaplňuje aktivní účast, jak ji představuje. 

Jak jsme řekli, tato účast je vnější (to jsou 

společné postoje, invokace, zpěvy…), svátost-

ná (přistupování ke svatému přijímání) a 

vnitřní. A já bych se dnes rád v krátkosti 

zaměřil ještě na onu vnitřní aktivní účast, 

protože právě ona nás nejvíce vtahuje 

do slaveného tajemství a dává nám nejvíce 

možností být kněžími, přímými „aktéry“ sla-

veného tajemství. 

 Vnitřní aktivní účast se nejvíce projevuje 

dvojím způsobem. Vědomím významu jednot-

livých úkonů (mohu se k úkonům připojit, 

vím, co vyjadřují, vím, co se v liturgii koná) a 

tichem a posvátným mlčením (to jsou dvě 

odlišné věci. Nyní ale nebude mezi nimi roz-

lišovat), které jsou místem, kde člověk může 

slavit liturgii osobním způsobem. Posvátné 

mlčení v liturgii, které se nám vytratilo a 

nedaří se ho zpět stále uvést, vnímám jako 

jednu z nejdůležitějších chvil. Bohužel s jeho 

uvedením je problém, protože lidé ho vnímají 

jako nedostatek slov, jako „trapnou“ chvíli, 

něco, s čím si nevědí rady, jako ztrátu času, 

zbytečné natahování mše.  

 Všeobecný úvod do římského misálu 

v článku 45 říká:  

 

„Jako součást bohoslužby je také třeba 
zachovávat ve stanoveném čase posvátné 
mlčení. Jeho náplň je závislá na tom, 
o kterou část mše jde: při úkonu kajícnosti 
a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v du-
chu usebírají; po čtení nebo homilii krátce 
rozjímají o tom, co slyšeli; po přijímání pak 
ve svém srdci chválí Boha a modlí se. 
Je chvályhodné zachovávat mlčení v koste-
le, v sakristii a v prostorách k nim přileh-
lých už před začátkem bohoslužby, aby se 
všichni zbožně a řádně disponovali k její-
mu slavení“. 
 

NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.MASKLEN.WEBNODE.CZ OTEC MARTIN SKLENÁŘ 

NABÍZÍ INTERNETOVOU VÝUKU NÁBOŽENSTVÍ (IVN), VE KTERÉ LZE NALÉZT ODPOVĚDI NA 

NĚKTERÉ OTÁZKY, KTERÉ V NÁS MOŽNÁ TEXT VYVOLÁVÁ.  

TICHO A POSVÁTNÉ MLČENÍ 
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 Ticho v úkonu kajícnosti nás má vést 

k usebrání a uvědomění si své hříšnosti. 

Člověk se se svými hříchy následně staví 

před Boží milosrdnou tvář. Ticho v úkonu 

kajícnosti je tedy prostorem ke zpytování 

svědomí. 

 Chvíli poté je prostor k posvátnému mlče-

ní před vstupní modlitbou. Kněz vyzývá 

věřící „modleme se“. Ticho, které po této 

výzvě nastává, je prostorem, kde člověk má 

Bohu přednášet své prosby, vyjevovat před 

ním, s čím přichází, co prožívá a za koho a 

co prosí. Jedná se o osobní modlitbu každé-

ho věřícího, tedy není staveno, co se má člo-

věk modlit. Má jako účastník na Kristově 

kněžství přednášet Bohu prosby za sebe a 

za sobě blízké. Modlitba, kterou pronáší 

kněz, je pak shrnutím těchto osobních mod-

liteb. Proto se tato modlitba nazývá 

„colecta“, tedy modlitba, v níž kněz shrnuje 

prosby veškerého shromážděného lidu. 

 Článek doporučuje ticho také po jednotli-

vých lekcích z Písma svatého, po homilii 

a po svatém přijímání. Osobně bych třeba 

také doporučoval ticho v přímluvách, 

aby tato modlitba nebyla litaniemi, v nichž 

mechanicky odpovídáme „prosíme tě, vyslyš 

nás“, ale aby byla skutečnou modlitbou věří-

cích. 

 Znovu odkazuji na své stránky a v tuto 

chvíli zvláště na 9. hodinu internetové výu-

ky náboženství, cyklu Mše svatá. Tam se 

můžete dočíst více. Kéž se pro nás liturgie 

stává skutečným zdrojem a vrcholem, kéž je 

místem našeho slavení, místem posvátného 

mlčení, ve kterém se setkáváme se vzkříše-

ným Kristem a v modlitbě mu předkládáme 

své životy.  

JAKÝ JE VÝZNAM TICHA V LITURGII? 
 
VNÍMÁME HO JAKO TRAPNOU SITUACI? 

Nevím pokolikáté již jsem se opět zabýval 

v postní době aktualizací svého přístupu 

k almužně. Patřím k těm, kteří si moc neví 

rady, když potkám zevla, somráka,         

bezďáka. Obtížně se vžívám do situace lidí, 

kteří se ocitli, jak se říká, na okraji. Pomůže 

jim dvacka nebo páďo, když je skoro jistě 

propijou? Ani „charitní poučky“ o krajíci se 

sádlem nějak nemám sílu vyzkoušet. 

Vždyť často se dokonce zdá, že těmto bliž-

ním je vlastně v jejich skořápce fajn.      

Naštěstí žebráka nepotkáváme na každém 

rohu a naštěstí jsou mezi námi takoví, „kteří 

nějakou formu pomoci risknou“. Moc je za to 

obdivuju a děkuju jim. Já budu dál přispívat 

na Leccos, Charitu, penzion Anna, … prostě 

tam, kde mi to připadá „nejadresnější“. Je to 

„jen“ otázka důvěry.  

 Jenže. Já vlastně vůbec nechci psát o žeb-

rákovi. Chtěl bych se s vámi podělit o pár 

nápadů, které se týkají peněz. Fuj. 

Ten rychle obrátil. Ještě tak poutě, budová-

ní společenství, chór, úcta k Písmu vyjádře-

ná patřičným, nejlépe uměleckým podstav-

ALMUŽNA ALEŠ 

KAŠPAR 
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cem… Ale prachy? Těch máme přece všichni 

poskromnu! Ano. Někdo obracíme každou 

korunu třikrát, někdo pětkrát, někdo sed-

masedmdesátkrát. A každý bychom si doká-

zali představit deset, padesát nebo sto pade-

sát bohulibých účelů, kam směřovat peníze, 

které dokážeme: Oželet? Nespotřebovat? 

Neinvestovat? Které to jsou? Kolik jich je? 

Vždyť přece dnes je třeba investovat! I my 

křesťané přece nejčastěji investujeme. 

Do budoucnosti svých dětí. Často se v duchu 

a občas i nahlas omlouvám těm svým, 

že kromě školného do ZUŠky, které u nás 

bylo vždycky „bez debat“, si toho moc 

„neužili“. Utěšuju se po křesťansku, že snad 

jsme jim dokázali dát víc jiných vkladů – 

nepeněžních. 

 Jenže ono to zkrátka bez peněz často ne-

jde. Nevím, jak vy, ale já se s církevním a 

farním financováním nějak obtížně sžívám. 

Hlavně proto, že je pro mnohé bratry a sest-

ry tabu. Může za to jen nepříjemný mediální 

odér restitucí? Nebo spíš naše pohodlnost? 

Lenost? Přitom farní hospodaření by mělo 

být podobné jako v našich rodinách. 

Tam máme taky zpravidla jednoho „strážce 

kasy“ a přitom se i ostatní snaží být přimě-

řeně IN – totiž v obraze. Ve farnosti má ne-

spornou zodpovědnost farář či správce. Pro-

zíravý má k ruce ještě ekonomickou radu. 

Ale copak těch pár „chudáků“ může vymys-

let a dohlédnout na všechny skutečné potře-

by našich bližních? Tak ještě pastorační ra-

da! Hurá. Ale ta má přece především činit 

opatření k hojnějšímu a účinnějšímu a ra-

dostnějšímu pastorování, a ne se starat 

o prachy. Nevím, kdo takovou blbost formu-

loval, ale mezi křesťany se traduje dodnes. 

Naši ŘK farnost nevyjímaje. 

 A tak „nesmíte či nechcete vědět“ kolik 

prosvítíme a protopíme v kostelech a na 

faře, kolik zaplatí farnost za deštné, za údrž-

bu věžních hodin… A stačí toto k účinné 

pastoraci? Což nám srdce nehoří? 

 Nevybízím k ignoraci sbírek při nedělní 

bohoslužbě. Vždyť z ní desetinu odvádíme 

na arcibiskupství! To je důvod! Osobně mys-

lím, že sbírka slouží zejména k vyjádření 

naší sounáležitosti a zejména jako její názor-

ná ukázka pro naše nejmenší. A pak, co by 

tomu řekli ostatní, kdybych ji ostentativně 

opomíjel. 

 Protože naše rodina je farnosti velice vděč-

ná mimo jiné za pět let romantického bydle-

ní na lstibořské faře za symbolické nájemné 

(zdaleka neodpovídající komfortu ale zejmé-

na té romantice), posílám dodnes na farní 

účet každý měsíc ještě víc než dvojnásobek, 

který utratím ve sbírce. Páni faráři mi za to 

na konci roku vystaví potvrzení o daru far-

nosti a pan Babiš mi za to vrátí nějaká pro-

centa z daně (tuším z příjmu fyzické osoby, 

ale jistý si moc nejsem). Jenže teď bude mít 

„brodský spolek“ utrum. Rozhodl jsem se, 

když nesmíte a nechcete vědět, co je ve far-

nosti za co, že náš dar účelově svážu 

s budoucností štolmířského kostela. Dokonce 

jsem přesvědčil odpovědné a máme k tomuto 

účelu ve farním účetnictví zvlášť oddělený 

fond. To, kdybyste pocítili sounáležitost se 

štolmířskými zevly. 

 A už před rokem jsem měl takový pošetilý 

nápad. Vyštvat jednu mladou rodinu a na-

bídnout jí ubytování za snížený nájem 

na hájovně městských lesů. Připadá mi, 

že je to možná ještě důležitější než opravit 

štolmířský kostel, udržet tu rodinu ve far-

nosti. Možná, že potřebují naši fuj-finanční 

pomoc. Možná i jinou. O lesní pedagogiku, 

zdá se není mezi rodiči z farnosti zájem a 

nevolají po ní u ředitelů škol, kam posílají 

své děti. A tak je Honza městu užitečný spíš 

jen jako hlídač na hájence uskladněného 

strojového parku. Ale možná, že Žákovi nej-

sou sami, kdo pomoc potřebuje. Troufli by-

chom si vedle fondu štolmířského oživení 

zřídit a plnit fond solidární? Jenže to by-

chom se museli asi i více zajímat kolik co 

stojí. A dokázat společně každý měsíc pravi-

delně nasbírat ve farnosti pět, deset nebo 

nejlépe dvacet tisíc. 

Ve srovnání s tím, co dokázal náš Pán o Ve-

liké noci, je to úplná prkotina. Navíc je 

s námi. I při hledání, co patří císařovi, 

co Bohu a co bližnímu. Alelujá! 

 



13 FČAS 1/2017 

 

Na posledním zasedání PRF byla vytvořena 

volební komise. Jejími členy jsou Jan Kabí-

ček, Petra Marhounová a Irena Vomáčková. 

Oni budou odpovědni za průběh volby. Prá-

vo volit má každý katolický křesťan, kte-

rý dosáhl 15 let. Do PRF může být zvolen 

takový katolický křesťan, který je starší 

18 let a je ochoten plnit úkoly PRF. 

 První kolo volby do PRF probíhá mezi 

23. dubnem a 3. květnem. V tomto období 

má každý katolík, který má právo volit (tedy 

starší 15 let) možnost navrhnout, kdo by měl 

být na volebním lístku. První kolo je tedy 

jakýmsi vytvořením kandidátky pro druhé 

kolo. 

 Volební komise ná-

sledně vytvoří do neděle 

7. května volební lístky. 

Druhé kolo volby do 

PRF proběhne v neděli 

21. května po obou ne-

dělních mších svatých. 

Kdo se nebude účastnit 

této nedělní mše sv. 

v naší farnosti a chce volit, nechť se obrátí 

na některého z členů volební komise. 

 Každý účastník voleb bude moci 

z kandidátky vybrat šest lidí, které chce 

zvolit do PRF. Následně volební komise seč-

te hlasy, administrátor farnosti doplní PRF 

dalšími šesti jím jmenovanými členy a 

v následujícím týdnu budou na webových 

stránkách, na vývěsce a ve farním týdeníku 

vyhlášeny výsledky. PRF bude jmenována 

na závěr bohoslužby 28. května. První se-

tkání nově zvolené PRF bude ve čtvrtek 

22. června 2017 v 19 h. 

 Volba patří k projevům demokracie.     

Velkým nedostatkem demokracie však 

mnohdy je, že nevíme, čeho se volba vlastně 

týká. Pokud máme volit členy PRF, je třeba 

si klást především otázku, co je jejím úko-

lem, posláním. Vždyť mám přeci volit takové 

lidi, kteří v ní mohou své poslání naplňovat. 

Cílem není zvolit některé lidi, ale cílem je 

zvolit takové, kteří jsou nejvhodnějšími kan-

didáty pro naplňování cílů PRF. Proto bych 

rád v krátkosti v tomto článku představil 

smysl a poslání PRF. A všechny vás povzbu-

zuji k tomu, abyste ve volbách volili takové 

farníky, kteří mohou takové poslání naplňo-

vat.  

 Stanovy pastorač-

ních rad se nejprve 

věnují základním 

ustanovením. Můžeme 

zmínit, že PRF je po-

radním a pracovním 

orgánem f aráře /

administrátora. Nese 

s po l uo dp o vě dn os t 

za šíření poselství spásy. Proto všichni její 

členové mají usilovat o svou duchovní forma-

ci, další náboženské vzdělávání a o celkový 

rozvoj vlastní osobnosti. 

 PRF se spolupodílí na vytváření pastorač-

ního programu a na jeho realizování. 

K úkolům PRF zvláště náleží zapojování lidí 

do života a poslání farnosti. Proto je třeba 

volit takové lidi, kteří se nebojí komuniko-

vat, kterým mohou být svěřeny některé úko-

ly a kteří jsou schopni delegovat ostatní. 

Proto je tedy také třeba, aby farní společen-

ství tyto členy přijímalo, vnímalo, že se jed-

ná o lidi, kteří je budou prosit o spolupráci a 

 JE POTŘEBA, ABY FARNÍ 

SPOLEČENSTVÍ ČLENY PASTORAČNÍ 

RADY PŘIJÍMALO, VNÍMALO, ŽE SE JEDNÁ 

O LIDI, KTEŘÍ JE BUDOU PROSIT 

O SPOLUPRÁCI A BUDOU JE DELEGOVAT 

NĚKTERÝMI ÚKOLY . 

Drazí bratři a sestry, na přelomu měsíců dubna a května budeme volit členy 

do nové pastorační rady farnosti (dále jen PRF). Mandát předchozí PRF vypršel, 

a tak je třeba zvolit na dalších pět let novou. 

Jak volby probíhají 

Poslání a úkoly PRF 

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI 
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budou je delegovat některými úkoly. 

 Dále se také říká, že členové mají podporo-

vat vzdělávací činnost ve farnosti, pravidel-

ně informovat farní společenství písemně i 

ústně o práci a problémech ve farnosti,   

společnými úkoly a akcemi posilovat vědomí 

společenství…Stanovy také představují prá-

va PRF. Z předložených práv bych zdůraznil 

právo na podílení se na přípravě důležitých 

pastoračních kroků, na řešení důležitých 

otázek, týkajících se života farnosti, 

např. uspořádání církevních slavností a 

na stanovení pořádku bohoslužeb. 

 Celé stanovy PRF si můžete přečíst 

na stránkách pražského arcibiskupství, 

do vyhledávání zadejte „farní rady“ a dole 

na této stránce je odkaz pro stanovy pasto-

rační rady (http://www.apha.cz/file/24956/

pastoracni-rada-stanovy-pro-arcidiecezi-

prazskou.pdf). 

 Pokud to tedy mám shrnout, do PRF je 

třeba vybrat lidi aktivní, lidi, kteří se zapo-

jují a chtějí zapojovat do pastoračního poslá-

ní farnosti. Kteří chtějí spolupracovat 

s knězem a jsou schopni dialogu (nebojí se 

říci svůj názor). Je třeba, aby to byli lidé, 

kteří dokáží delegovat ostatní a druhé po-

vzbuzovat k činnosti. 

 Nezapomínejme v těchto dnech pamatovat 

na volby do PRF zvláště ve svých modlit-

bách.   

 Na závěr tohoto textu bych chtěl poděko-

vat i za svého předchůdce za obětavou práci 

dosavadním členům PRF. 
R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

V sobotu 1. dubna jsem byla na vikari-

átním setkání dětí a mladší mládeže 

v Českém Brodě. Setkání začalo tak, 

že ihned po příjezdu na faru už na nás 

čekal P. Martin Sklenář. Jakmile přišlo 

více dětí, odebrali jsme se na farní za-

hradu.  

 Tam byl pro nás připravený bohatý 

program. Po seznámení jsme byli roz-

členěni do jednotlivých týmů podle vě-

ku. Každý z otců, působících ve vikariá-

tu, měl připravené povídání. První, 

ke komu jsme přišli, byl otec Josef, 

ten nám vyprávěl o Velkém pátku.   

Následoval otec Ján a jeho tématem 

byla Velikonoční vigilie. Jako třetí při-

šel na řadu otec Marián s Květnou ne-

dělí. Další následoval Otec Jaroslav, 

VIKARIÁTNÍ SETKÁNÍ DĚTÍ V ČESKÉM BRODĚ 
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ten měl povídání o Zeleném čtvrtku.      

A jako poslední byl otec Martin s Bílou 

sobotou.  

 V 11 hodin jsme se odebrali do kostela 

na mši svatou. Ta byla zaměřená hlav-

ně na děti. Po mši následoval oběd, 

k němu byl výborný guláš. Po obědě 

jsme opět byli na farní zahradě, 

kde jsme hráli různé hry. Později odpo-

ledne se zde rozdělal oheň a ti, kterým 

vyhládlo, si mohli opéct buřty. Nikomu 

z nás se pak nechtělo končit. 

 Doufám jen, že se zase nějaká akce 

bude brzo konat. Osobně si myslím, 

že to byl hezky strávený den. 
ELIŠKA TĚMÍNOVÁ     

VIKARIÁTNÍ A ARCIDIECEZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 

Vikariátní setkání začalo páteční mší. 

Jen co skončila mše, přesunuli jsme se do 

Oranžové zahrady, kde pokračoval program 

setkaní. Po večeři jsme si zahráli pár společ-

ných her, dokonce jsme vytáhli i ping-

pongový stůl a unavili se při obíhačce.  

Chvíli před půlnocí jsme zakončili večer 

společnou modlitbou v kostele a po závěreč-

né písničce jsme uháněli spát. 

 V sobotu byl budíček v 6:45. Slupli jsme 

kus bábovky a naše šestičlenná skupina se 

vydala vlakem a pak pěšky do Prahy 

do chrámu sv. Ludmily na náměstí Míru. 

Zde v půl desáté začal mší svatou SDM 

(Světový den mládeže) pražské arcidiecéze. 

Po mši jsme se přesunuli na Arcibiskupské 

gymnázium, kde byl připraven program. 

Dostali jsme brožurky a v nich jsme si vy-

brali ze seminářů a workshopů tematicky 

navazujících na ústřední motto setkání: 

„Velké věci mi učinil ten, který je mocný“. 

 Oběd vytvořil příjemnou pauzu v intenziv-

ním programu, který pak pokračoval šesti 

hlavními přednáškami. My jsme si vybrali 

přednášku s názvem Misie mezi „pohany“. 

Přednášel ji Makonzo Georges Mondo, SVD, 

farní vikář v Kolínské farnosti, který s námi 

byl už na pátečním setkání v Brodě.  

 Od čtyř začal společný program v aule 

gymnázia. Promluvil k nám jeden z kněží a 

další člověk, který svým životem svědčí 

o víře, parta mládežníků sehrála scénku 

ze života s Bohem a kapela dotvořila atmo-

sféru k zamyšlení. 

 Na vlak jsme pak utíkali už jen čtyři. 

U Hlavního nádraží jsme ztráceli naději: 

„vlak má za 8 minut odjet z Masaryčky, 

to nemáme šanci stihnout“. Neměli jsme ani 

koupené lístky. Přesto jsme s Maruškou 

zrychlily tempo, že to aspoň zkusíme.     

Koupily jsme lístky a běžely na nástupiště. 

Vlak tam ještě stál. Když jsme nastupovaly, 

průvodčí už chtěl zapískat, ale pan farář 

s Kačkou nikde. Na poslední chvíli vběhli na 

nástupiště. Jen co pan farář skočil do vlaku, 

průvodčí zapískal a vlak se rozjel. „Velké 

věci mi učinil ten, který je mocný“. Byl zá-

zrak, že jsme to stihli. Sedli jsme si a v klidu 

dojeli domů. 

„VELKÉ VĚCI MI UČINIL TEN, KTERÝ JE MOCNÝ“               ANIČKA  
                                        KAŠPAROVÁ 
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Jsme z pražského semináře. Ten se nachází 

v Dejvicích, za Pražským hradem a 

„Kulaťákem“, kam se vrátil z Litoměřic 

po Sametové revoluci. 

 V semináři nás momentálně žije celkem 

24, z toho 20 českých bohoslovců (z nich 

10 za pražskou arcidiecézi), jeden italský, 

jeden host z řeckokatolického semináře 

v Prešově na studijním programu Erasmus 

a dva představení. Těmi jsou otec rektor 

P. Jan Kotas a otec spirituál P. Josef Žák. 

Kromě nich mezi námi působí ještě jeden 

výpomocný spirituál – P. Jaroslav Brož. 

 V semináři žijeme společným životem, 

slavíme mše svaté, modlíme se denní mod-

litbu církve. Studujeme na teologické fakul-

tě, která se nachází ve stejné budově o dvě 

patra níž. Dvakrát do roka zveme mladé 

muže (od 15 do 30 let) na víkendový duchov-

ní program Tammím, při němž se mohou 

duchovně občerstvit a zároveň poznat semi-

nář. Přestože to není primární cíl, je faktem, 

že právě skrze Tammím přichází hodně no-

vých povolání. 

 Kromě toho jednou ročně vyrážíme po dvo-

jicích či trojicích do farností na „Dobrého 

pastýře“. Vás letos potěší svou návštěvou 

Robert Benno Štěpánek, 3. ročník, 37 let, 

vystudovaný ekonom/úředník, někdejší 

úředník, bratr dominikán, archivář a poš-

ťák, farnost Praha-Strašnice (ale pochází 

z Brna), a Karel Vrana, 1. ročník, 23 let, 

vyučen na střední škole podnikatelské,   

farnost Praha-Hloubětín. 

 Těšíme se na milé setkání a vzájemné 

povzbuzení. 

VAŠI BOHOSLOVCI. 

DOBRÝ PASTÝŘ - PŘEDSTAVENÍ BOHOSLOVCŮ 

 Proč se zrovna českobrodský kostel jmenuje po 

svatém Gothardovi? Navštívil snad město v době 

stavby kostela?  

 Na obrázku vidíte sochu sv. Gotharda, kterou 

najdete ve městě nebo jeho okolí. Nachází se na 

neobvyklém místě. Napište příběh, ve kterém 

vymyslíte, jak se tam dostala, a pošlete nám ho 

do redakce. V příštím čísle nejoriginálnější 

příběh otiskneme!  

 Proč mívá svatý Gotthard u svých nohou jako 

atribut draka?  

NEJEN PRO DĚTI - PÁTREJTE S NÁMI 

Zatímco ti menší si mohou s rodiči na protější straně doplnit a přečíst příběh o patronovi  

českobrodského kostela sv. Gothardovi, který má svátek 5. května, pro ty větší jsme při-

pravili několik nelehkých otázek a úkolů. 
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NEJEN PRO DĚTI - SVATÝ GOTHARD 

SVATÝ GOTHARD JE SVĚTEC, PO KTERÉM JE POJMENOVÁN 

V ČESKÉM BRODĚ. KDYŽ BYL MALÝ CHLAPEC, DOBŘE SE UČIL. STAL SE 

V KLÁŠTEŘE A DOKONCE OPATEM. JAKO OPAT BYL OBLÍBENÝ, 

ALE TAKÉ PŘÍSNÝ. KDYŽ NĚKTERÝ  NEŽIL PODLE PRAVIDEL 

KLÁŠTERA (ŘEHOLE), MUSEL SE POLEPŠIT, NEBO ODEJÍT PRYČ. 

KDYŽ BYLO GOTHARDOVI 62 LET, STAL SE BISKUPEM VE MĚSTĚ 

HILDESHEIM V NĚMECKU.  

JAKO BISKUP NOSIL A S ROUCHEM. PODLE NICH HO 

POZNÁTE I NA SOCHÁCH A OBRAZECH. CHTĚL POMÁHAT VĚŘÍCÍM, 

CHUDÝM LIDEM I DĚTEM. PROTO NECHÁVAL STAVĚT                 

KLÁŠTERY, NEMOCNICE A     NA OBRAZECH JE ČASTO 

NAMALOVÁN S KOSTELEM V RUCE.  

ZA SVATÉHO BYL PROHLÁŠEN V ROCE 1131, NECELÝCH STO LET PO 

SVÉ SMRTI. KDYŽ HO LIDÉ PROSILI V MODLITBÁCH, PŘÁLI SI VYLÉČIT 

NEMOCI NEBO OCHRÁNIT OD A 
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Odkud poházíte a jak to tam vypadá? 

Jára: Z Poličky, severní brána vysočiny, 

ale ještě východní Čechy. V zimě sníh a 

v létě teplo tak akorát. Krásné středověké 

město se zachovalými hradbami, maloměst-

ská mentalita. Brod mi ji trochu připomíná. 

Ale jen trochu. Nejhezčím místem na světě 

zůstává vždycky to, kde se narodíte a vy-

růstáte.  

Peťa: Z malebné vesničky Pustá Kamenice, 

jejíž název ji dost charakterizuje. Končí tam 

silnice, respektive vede do lesa, takže zde 

lišky dávají dobrou noc. Ráno vás budí ko-

hout a na dvorku krom slepic potkáte také 

králíky, kočky a několik koz. Drsný kraj se 

spoustou práce na poli a na zahradě, ale moc 

rádi se sem s dětmi vracíme. 

Kde jste se potkali a čím jste se oslovili? 

P: Znali jsme se z gymplu, ale mladších klu-

ků jsem si moc nevšímala. Až když začal 

Jára chodit na karate a já ho trénovala, mu-

sela jsem uznat, že je dost snaživej a moc 

hezky se s ním povídá. No a po tanečních už 

mi nedal spát. Zlí jazykové tvrdili, že jsem si 

chozením se synem třídní učitelky chtěla 

pojistit maturitu, k čemuž jim nahrál i náš 

následný rozchod v prváku na VŠ. To byla 

ale jen krátká pauza v bouřlivém období, 

která mi pomohla srovnat si priority. 

Do dnes na Járovi obdivuji, že nikoho pře-

dem neodsuzuje, ale naopak se snaží každé-

ho pochopit a pomoci mu. 

J: No mně většinou v bojích vyrazili dech a 

vykopli ze čtverce. Takže jsem ji nemohl 

ohromit tím, že někoho zmlátím. Péťa měla 

černý pás, měla šmrnc, a celkově byla tako-

vá milá, hezká a dělala lumpárny, třeba si 

jako jediná ve třídě dovolila na výletech mojí 

mamce svazovat tkaničky u bot. Karate už 

sice necvičí, ale od chvíle, kdy se nám naro-

dila Nikolka, si jí pro změnu vážím za to, 

jak si vede v mateřské roli.  

Co vás spojuje?  

P: Určitě naše dvě úžasné děti Nikolka (4) a 

František (2).  

J: A taky společní kamarádi a zážitky.    

Strávili jsme vedle sebe už půlku života.  

Jak se člověk z vysočiny ocitne v Českém 

Brodě? 

P: Důvod je ten, že po roce hledání jsme měli 

štěstí a zrovna v Liblicích našli a koupili 

ROZHOVOR: PETRA A JAROSLAV NAJBERTOVI 

Každý měsíc bychom rádi rozhovorem představili obyčejné i neobyčejné lidi z naší 

farnosti. Je nám jasné, že pro většinu farníků bylo překvapením, když naše jmé-

na otec Martin ohlásil v souvislosti s redakční radou FČAS. Kdo to ti Najbertovi  

vlastně jsou, znáte je někdo? Tak abychom zbořili úvodní ostych a uspokojili zvě-

davost - jdeme pro začátek s vlastní kůží na trh a děláme rozhovor sami se sebou.  

Péťa s Járou pochází z Poličky a Pusté Kamenice 
na vysočině, do středních Čech se přestěhovali 
kvůli práci. Svatbu měli v barokním kostelíku 
sv. Anny, kde byly vedle Péti pokřtěny i jejich 
děti Nikolka a František.  Bydlí v Liblicích.  
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domek. Věděli jsme, že nechceme žít 

v Praze, a hledali nějaké místo v okolí.    

Nakonec jsme skončili tady. 

J: Můžu za to já, protože učím v Praze 

na jedné neobvyklé škole – Gymnáziu Pří-

rodní škola. Zkoušel jsem učit i v Pardubi-

cích, ale Přírodní škola si mě přitáhla zpát-

ky do Prahy. Kromě toho pracuji v Oddělení 

vzdělávání Ústavu pro studium totalitních 

režimů. Dojíždět a vracet se za rodinou 

na vysočinu jen na víkend bylo ale dost ná-

ročné, takže jsme se rozhodli se přestěhovat.  

Jak se vám tu zatím líbí? Chybí vám něco? 

J: Není tu les za domem a kopce na sáňko-

vání. A taky kamarádi, kteří vám napíšou 

„přijďte večer na skleničku“. Ale jinak je 

Brod ideální, velikostí i polohou. Lidí zatím 

moc neznáme, ale ti, co známe, se zdají být 

fajn.  

P: Dá se říct, že už jsme zapustili první ko-

řínky. Nikolka chodí do školky, v Liblicích 

jsme členy v místním spolku. Ale chybí nám 

tety, babičky a dědečkové na občasné hlídá-

ní =).  

Čím jste se kvalifikovali pro práci v redakci?  

P: Vystudovala jsem v Olomouci učitelství 

tělocviku a výpočetní techniky a rok učila 

na základce v Praze. Takže novinářské zku-

šenosti téměř nulové. Sem tam jsem publi-

kovala články na webu školy a napsala je-

den článek do knihy o Pusté Kamenici.    

Určitě hrálo roli to, že jsme otci Martinovi 

neřekli ne, když nás nabídkou oslovil.  

J: Já jsem vedle historie vystudoval taky 

novinařinu. Samozřejmě titul z vás automa-

ticky nedělá dobrého novináře. Ale na ÚSTR 

píšu odborné články a knihy, v Poličce jsem 

přispíval do místních novin, od studentů 

ve škole jsem odkoukal, jak si nalámat stu-

dentský časopis. K práci každopádně přistu-

pujeme s pokorou, otevřeni podnětům a 

s přáním, aby byla redakční rada otevřená 

komukoliv, kdo o to projeví zájem. 

Jak to u vás vlastně vypadá s vírou? Všimli 

jsme si, že Jarda v kostele na rozdíl od Petry 

nezpívá, ke svatému přijímání nechodí. 

J: Nejsem pokřtěný a momentálně se na to 

ani nepřipravuji. Jsem člověk na pomezí 

různých světů a cítím, že mi to tak zatím 

vyhovuje. Vyrostl jsem v nekřesťanské rodi-

ně, dědové byli od roku 1945, resp. 1948 

v KSČ, takže tradice křesťanské výchovy 

byla u nás v rodině z pochopitelných důvodů 

přerušena. Ale jsem rád za to, jak mě rodiče 

vychovali. Nebýt Péti, do kostela bych asi 

nechodil. A jestli, tak spíš do evangelického. 

V českobratrském sboru v Poličce mám řadu 

dobrých přátel, kterým od gymplu pomáhám 

jako dobrovolník každé léto s příměstským 

Táborem s Američany. Setkání s protestanty 

z Oklahomy pro mě bylo obohacující, už jsem 

se za nimi dvakrát vypravil a za oceánem 

mám doslova druhou rodinu. Respektive 

třetí, ta druhá jsou vlastně katoličtí příbuz-

ní mojí Péti. Do kostela chodí i řada mých 

kolegů ze školy včetně pana ředitele,       

který je terciář u Františkánů a vírou doká-

že lidi kolem sebe opravdu inspirovat.     

Takže to shrnu – každý má svou životní víru 

a hodnoty, i já, a křesťanská etika je pro mě 

životní cestou. Řadu věcí ale prostě cítím 

jinak. V kostele nezpívám, s jedinou výjim-

kou - na Vánoce si užívám zpěv „Narodil se 

Kristus Pán“.  

P: Pocházím z katolické rodiny, ale víra pro 

mě byla spíše formální záležitost. Měla jsem 

trochu bouřlivé dospívání a do kostela chodi-

la ze setrvačnosti kvůli rodičům. Svatba 

v kostele byla prvním impulsem k zamyšlení 

se nad povrchností mého přístupu k Bohu. 

První těhotenství bylo rizikové, a zpětně 

musím uznat, že mi ty dva měsíce ležení 

v nemocnici vlastně hodně pomohly.        

Najednou máte čas číst Bibli, modlit se růže-

nec a víc než na sebe myslet na ostatní.  

Pochopíte, že spousta věcí není ve vaší moci 

a nezbývá, než doufat v Boží milosrdenství. 

Vůbec rodičovství je úžasná škola a já se 

nepřestávám neustále učit. 

 

Život ve „smíšeném“ manželství je v mnoha 

ohledech specifický. Ale o tom třeba někdy 

příště.  
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KVĚTENKVĚTENKVĚTEN   

ÚVODNÍ SLOVO - LOGO ČASOPISU 

201720172017   

Při pomyšlení na náš farní čas-opis se mi 

zdálo, že čas hraje poměrně důležitou roli 

v názvu celého počinu. Symbolem času jsou 

hodiny. Zkusím si je nakreslit. Ano - zákla-

dem ciferníku je kříž. Když si hodiny doma-

luji, zjistím, že se podobají slunci, ale kříž 

nemohu opustit, je silným středobodem. 

 A tak vzniklo neumělé logo, které si nedě-

lalo žádný nárok na uplatnění. Je to jen 

hříčka na papíře. 

 Čas je podstatnou veličinou. První nebo 

jednou ze tří, která se vryla do loga našeho 

časopisu. 

 Čas opisuje naše dny, naše životy,        

naše vztahy, naše poznání, naše bytí, naše 

skutky, naše prostory, naši nicotu, naši pl-

nost. Kéž nám Bůh dá žít přítomnem, avšak 

každý den je nezapomenutelný, pokud je 

zaznamenán. Pamětí, fotografií, filmem, 

dopisem, mailem, textovkou, vrytou myšlen-

kou či... do textů našeho čas-opisu. V čase, 

v časo-prostoru, v časopisu si zaznamenejme 

něco navíc, co nedáme, co nám zůstane na-

věky zaznamenané... Při pohledu na množ-

ství knih, novin a časopisů mi běhá mráz 

po zádech. Kolik jen bylo slov. Prázdných 

slov. Ale také těch, které nám nikdy neode-

jdou z paměti. 

 Slunce je symbol života. Symbol Boží pří-

tomnosti. Oheň, který nikdy nezhasne,   

který naplňuje naše životy. Je světlem, 

za kterým se táhne naše pozornost,         

které naplňuje náš čas na tomto světě nadě-

jí, touhou, radostí. 

 Kříž je znakem spásy. Něčím, co pochopí-

me možná až v hodině poslední, někteří vy-

volení i dříve. Snažíme se mít kříž středem 

našeho života. Středem našeho vztahu mezi 

námi a Bohem. Kříž je nadějí. Je symbolem 

nekonečné lásky. 

 Spojením těchto tří motivů cítím propojení 

několika skutečností: tehdy-nyní a po-

tom...tady a tam...On, oni, Ty, vy a já (každý 

si může doplnit svou variantu, kterých je 

nepřeberně, jako lidí kolem nás...) 

 

Martina Přibylová 


