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FARNÍ ČASOPIS A SPOLEČNÍK 5/2017 

 

Drazí bratři a sestry., 

 

číslo časopisu, které otevíráte, je v jistém 

slova smyslu zlomové. Ne proto, že by do-

cházelo k nějaké jeho významné proměně. 

Je zlomové, protože vychází ve zlomovém 

okamžiku. Končí nám prázdniny, a tak vě-

řím, že se najde dost článků, které budou 

vzpomínat na prázdninové události. Ale 

také nám začíná nový školní rok a s ním i 

nový pastorační rok. Poprvé do něho 

vstoupíme společně. Je toho před námi mno-

ho. V první řadě bych Vás chtěl poprosit, 

abyste se nelekli, nezhrozili, nezablokova-

li… Věřím, že to, co je před námi, může být 

velkým přínosem pro každého z nás, přede-

vším pak důležitým krokem (dalším 

z mnoha) na naší cestě k nebeskému králov-

ství. 

 V tomto měsíci také oslavíme několik pou-

tí – v Poříčanech, Přistoupimi, Starém Vesci 

(sv. Václav), budeme žehnat kapličku 

v Černíkách, čeká nás oslava v Kounicích… 

Především nás ale čeká oslava posvícení 

v našem farním kostele. To oslavíme ve stře-

du 20. září (den posvěcení) s naším generál-

ním vikářem, otcem Zdenkem Wasserbaue-

rem, a pak především v neděli 24. září 

s naším otcem kardinálem Dominikem Du-

kou. Bližší informace k tomu budou ve far-

ním týdeníku. Už nyní říkám, že bych byl 

rád, aby to byly také dny, které prožijeme 

duchovně. Snad se tedy podaří připravit 

zpovědní den, v sobotu uspořádáme noční 

adoraci… 

 Rovněž se začala připravovat obnova 

osvětlení farního kostela. Uvidíme, jak to 

půjde. Rád bych měl ale bližší informace do 

posvícení, abychom ve dnech posvícení moh-

li vyhlásit účelovou sbírku, která by ve znač-

né míře mohla tuto obnovu financovat. 

 

Přeji vám všem požehnané dny nového škol-

ního roku. Všem studentům mnoho úspě-

chů, radost ze setkání s kamarády, či nabytí 

nových, všem rodičům trpělivost a všem pak 

především odvahu vykročit zase o krok dál 

na naší cestě k nebeskému království. 

  

S POŽEHNÁNÍM  

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 
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VYBÍRÁME Z OBSAHU ČÍSLA 

MILÍ FARNÍCI,  

 

děkujeme všem, kteří něco napsali. V časopise najdete novou nepravidelnou 

rubriku Petra Štěpána, který bude svým osobitým stylem psaní i kresbou ko-

mentovat život farního společenství. Naopak v časopise není jedna běžná rubri-

ka, a nás by zajímalo, jestli vám bude chybět. Dejte nám vědět, zda ji máme do 

časopisu vrátit. Otec Martin se nám snaží vysvětlit, jak by mělo vypadat pasto-

rační úsilí a proč je pro něj důležité věnovat mu dostatek času a energie. Září je 

v časopise měsíc Lstiboře, a my jsme proto připravili rozhovor se Zdeňkem Kra-

tochvílem. Ohlížíme se také za celostátním setkání mládeže a letními výlety. 

 Za pár týdnů zažijeme parlamentní volby. Řešili jsme v redakci, jestli časopis 

otevřít „politickým komentářům“. Politika, jakkoliv ji mnozí lidé vnímají jako 

sprosté slovo, vychází-li z autentických hodnot, je věc veřejná. Domníváme se 

proto, že „být nepolitický“ je v současném světě naivní požadavek a nebudeme 

ho uplatňovat ani v našem časopise. Chceme Vás proto povzbudit, abyste se ne-

báli napsat zamyšlení k volbám. Předvolební čas vyvolává v lidech zvláštní psy-

chické stavy. Mají pocit, že se o něčem důležitém rozhoduje a mají potřebu ko-

mentovat veřejné dění, jakoby šlo o život. Tato psychóza se nevyhnula ani jedno-

mu z členů redakce, který však se svým zamyšlením počká na říjnové číslo, ve 

kterém chceme připravit speciální názorovou rubriku k volbám. 

 Stává se, že do redakce dorazí příspěvek s takovým předstihem, že při přípra-

vě obsahu zapomeneme, že jsme ho dostali - třeba ten o červnové Noci kostelů ve 

Štolmíři. Míše Kašparové se tímto za neúmyslnou redakční sabotáž omlouváme. 

Daleko častěji však nastává opačná situace, kdy nám po uzávěrce přichází větši-

na článků, které pak komplikují lámání a my i pan farář Martin se ocitáme ve 

zbytečném stresu. Kdybychom kupříkladu zařadili do aktuálního čísla jen člán-

ky, které nám do redakce dorazily do uzávěrky, četli byste docela nudné a hube-

né poprázdninové číslo. Ale chápeme, že kvalitní věci (i myšlenky) potřebují čas, 

aby uzrály. Čekáme, zda na faru dorazí ještě nějaký prázdninový pohled. Na 

Vaše příspěvky do říjnového čísla se budeme těšit 20. září.  

JAROSLAV A PETRA NAJBERTOVI 
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NOC KOSTELA SV. HAVLA VE ŠTOLMÍŘI 

Ještě je den, brzké odpoledne, jdu se podí-

vat, co je třeba přichystat. Určitě zamést, 

donést nějaké kvítí… Ale v kostele je vše 

připraveno. Díky vám, ženy. Alespoň otevřu 

už v šest, kdy měl původně začínat koncert. 

Pár návštěvníků opravdu přichází, vyslech-

nou zkoušku mladých umělkyň. Na koncert 

přesunutý na půl osmou se zdržet nemohou. 

Ale přichází množství dalších. Písňový večer 

připravila, jím provází a v závěru i zpívá 

paní učitelka a Štolmířanka Blanka, její 

žákyně Kačka, Klárka a Anička (dvě místní) 

předkládají program vycházející z dáv-

ných kořenů, z lidové poezie a písní, jak je 

zapsali Jan T. H. Orebský, A. Dvořák, 

L. Janáček a B. Martinů.  Další interpretky, 

Anička a Kája, doplní vystoupení milým 

interludiem flétny a houslí s klavírním do-

provodem paní učitelky Martiny (doprovází i 

zpěvačky).  

 Nadšený potlesk, sdílení zážitků a chrá-

mový prostor zvolna utichá. Měkké světlo 

svíček umožní večernímu šeru vstoupit do 

vzácné společnosti svatého Havla, Jana Ne-

pomuckého, Václava, Vojtěcha, Prokopa a 

dalších. Do podmanivé chvíle mezi dnem a 

nocí by kdysi mohly znít vznešené tóny ba-

rokních varhan, dnes se ozývají hlasy příro-

dy: kos někde na hřebeni střechy, skokani 

skřehotaví svými zpěvy, netopýr průletem 

pod ztemnělou klenbou, každý po svém 

chválí Stvořitele.  

 I kopretiny na oltáři svou prostou krásou 

velebí Tvůrce, květy obrácené vzhůru. 

K nebi. Svatostánek je prázdný. Kristus zde 

nepřebývá? Nebo jsme si my, lidé, odvykli 

přebývat v přítomnosti Boží? Jsem tu sama, 

nepatrná část církve Kristovy, Jeho Těla…  

 Připojuji se k modlitbě stvoření tichým 

rozjímáním tajemství štolmířského bolestné-

ho růžence: 

1. Ježíš, který se pro nás krví potil a zůstal 

opuštěn jako i tento chrám 

2. Ježíš, který byl za nás bičován a snášel 

rány jako i tento chrám  

3. Ježíš, který byl pro naše hříchy trním 

korunován, jako trním zarostl i tento chrám 

4. Ježíš, který za nás nesl kříž, naše viny i 

viny našich předků, které poničily i tento 

chrám 

5. Ježíš, který pro naši spásu zemřel, jako i 

tento chrám opustil život… 

 Noc. A po noci ráno, po ukřižování 

zmrtvýchvstání. Věřím ve vzkříšení… i jed-

noho vesnického kostela.            

MICHAELA KAŠPAROVÁ 

Každý známe význam slova větrání, které 

používáme v případě, že potřebujeme něco 

provzdušnit, občerstvit. Nejčastěji asi peřiny 

na balkóně, dále pak posíláme děti vyvětrat 

a bez pochyby vyvětráváme i místnosti. 

Když už jsme u místností, postupme o úro-

veň výše a vyvětrejme i celé budovy. 

V případě Kounic větráme kostel sv. Jakuba 

st. Jednak, protože se nepoužívá každý den, 

a dále vnímáme potřebu vyvětrání společen-

ství, komunity a určitě i našeho duchovního 

života. Téměř dva roky se skoro každé první 

pondělí v měsíci otevřou vrata kostela a pro 

děti i dospělé je připraven příběh z bible 

(dosud ze starého zákona). Nebude tomu 

jinak i v letošním školním roce 2017/2018. 

Začínáme první pondělí měsíce září – přesně 

4. 9. 2017 od 17:30 (název „A+E=?“). Bude-

me rádi, když nás svou přítomností přijdete 

povzbudit i Vy. Na setkání se čte, vypráví, 

hraje a dost často i zpívá. Program je na cca 

půl hodiny.  

 Aby kostel ani společenství nezatuchlo, 

rozhodli jsme se, že budeme „větrat“ každé 

pondělí od 18:00 (nikoliv s příběhem, ale 

společnou modlitbou – většinou růžencem). 

I na tato setkání jste tímto zváni. 

ZA KOUNICKÉ „VĚTRAČE“  

PETRA MARHOUNOVÁ 

VĚTRÁNÍ 
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Bratři a sestry,  

 

vstupujeme do nového školního roku, který 

je v našich farnostech také časem nových 

pastoračních výzev a aktivit. Já bych se vám 

pokusil v tuto chvíli částečně představit, co 

bude v naší farnosti v tomto pastoračním 

cyklu probíhat za pravidelné aktivity. Po-

chopitelně je jich ještě více (o některých ne-

vím, některým se záměrně nyní nevěnuji…). 

Začal bych výukou náboženství dětí. Ta za-

čne ve středu 13. září. S rozpisem jste se již 

mohli setkat v některých číslech farního 

týdeníku, ale pro jistotu jej předkládám i 

zde. 

 

 předškoláci a 1. třída – St 13–13.45 – 

bude učit někdo z katechetů 

 2. a 3. třída – St 14–14.45 – budu učit já. 

 4. a 5. třída – St 15–15.45 – budu učit já. 

 II. stupeň – St 16.00–16.45 – budu učit 

já. 

 středoškoláci – první setkání ve středu 

13. září v 17 h. Tam se domluvíme, kdy 
bude výuka probíhat. 

 
V úterý 12. září v 19 hodin bude na faře 

setkání pro rodiče, jejichž děti budou chodit 

na náboženství. Zde si v krátkosti řekneme, 

jak bude výuka probíhat, co se bude probírat 

apod. Z předchozích farností mám zkuše-

nost, že rodiče jsou v prvních měsících 

z několika důvodů zděšeni. Proto bych se 

rád i na tomto setkání rodičům pokusil vy-

světlit, o co mi jde, a že rozhodně není třeba 

plašit a mít strach – o to rozhodně nejde. 

 Chtěl bych znovu zdůraznit důležitost 

náboženského vzdělávání, které by mělo 

provázet celý život člověka. Proto apeluji na 

rodiče, aby posílali na náboženství nejen 

děti prvního stupně, ale i ostatní školáky. 

Zde máme velké nedostatky. Rodiče dneš-

ních dětí vyrůstaly v době komunismu, či 

bezprostředně po něm. A tak náboženské 

vzdělávání de fakto neabsolvovali. To pak 

vede k tomu, že takový stav považují za nor-

mální – já jsem na náboženství nepotřeboval 

chodit, proč by to potřebovalo mé dítě. Nebu-

du teď více rozebírat důsledky takového 

postoje. V tuto chvíli jen poprosím, abyste 

nepovažovali za normální to, v čem jsme 

vyrůstali my, ale to, že člověk se nábožensky 

vzdělává celoživotně. 

 V náboženské formaci je nutná spolupráce 

kněze a rodičů. Chtěl bych v této spolupráci 

vzdělávat vaše děti. Na náboženství mají 

děti domácí úkoly, většinově dobrovolné. 

Cílem těchto úkolů je usnadnění toho, aby 

se děti s rodiči doma bavily také o věcech 

víry (více to mohu rozvinout na úterním 

setkání). Rád bych také navštěvoval rodiny. 

Při těchto návštěvách můžeme hovořit 

o tom, co nás pálí. Případně můžeme vyřešit 

nějaký problém a ukázat dítěti, že stojíme 

za sebou (takové věci jsem ale zatím zažil 

jen výjimečně). Nechci se vnucovat, nechá-

vám to na svobodě každého, ale rád bych do 

rodin, jejichž děti učím náboženství, přichá-

zel alespoň jednou za měsíc až za dva. Ne-

musí se nic připravovat, nemusí se nic speci-

álního vařit. Nemá to být něco, co vás zatě-

žuje, ale příležitost, abych se dostal i do pro-

středí dětí a jejich rodin. 

Mluvím-li o celoživotním vzdělávání, pak je 

pochopitelně třeba uvažovat i o vzdělávání 

dospělých. Víte, že jsem o tom již několikrát 

mluvil, třeba ve vztahu ke vzdělávání ohled-

ně mše svaté. Chtěl bych každého vybídnout 

k tomu, aby si našel způsob, jak se bude 

vzdělávat ve víře. Přičemž zdůrazněme, že 

vzděláváním nemyslíme duchovní četbu, ale 

ucelené získávání a osvojování si informací 

v určitém oboru/oblasti. 

 Na mých osobních webových stránkách 

www.masklen.webnode.cz je lišta IVN 

PASTORAČNÍ AKTIVITY V ROCE 2017/2018 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – PRO DĚTI 

NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ 
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(internetová výuka náboženství). Nachází se 

zde již šest cyklů (dějiny spásy; liturgický 

rok a liturgické slavení; mše svatá; Penta-

teuch a knihy historické; Pavlovy listy; soci-

ální nauka církve). Výuka spočívá v tom, že 

si člověk každý týden stáhne jednu vyučova-

cí hodinu, kterou si během týdne přečte/

nastuduje. Zvláště pro rodiče, jejichž děti 

chodí na náboženství, je vhodné tímto způso-

bem sledovat stejný kurz, který mají děti 

(pochopitelně na trochu vyšší úrovni). Pro 

zájemce navrhuji možnost setkání, třeba 

jednou za měsíc, kde bychom mohli shrnout 

probraná témata a odpovědět na případné 

otázky. 

 Dlouho jsem také přemýšlel o presenční 

výuce náboženství pro dospělé. Zkušenost 

ukazuje, že na takové náboženství chodí 

málo lidí, proto jsem se rozhodl, že takto 

zatím učit v této farnosti nebudu. Avšak 

přišli za mnou někteří farníci, kteří projevili 

touhu po presenční výuce náboženství. To 

znamená, že tomu dám šanci, a uvidíme, jak 

se to ujme a jaký o to bude zájem. 

 První setkání všech dospělých, kteří se 

budou v tomto roce nábožensky vzdělávat 

(což by měli být všichni farníci) bude v úterý 

12. září ve 20 hodin na faře. Zde se domluví-

me, jak s těmi, kteří budou sledovat kurzy 

IVN – kdy se budeme scházet cca jednou za 

měsíc, tak také s těmi, kteří by toužili po 

presenční výuce. Zde se domluvíme na dnu, 

který by vyhovoval, i na tématu, které byste 

rádi probírali. 

Příprava na první svaté přijímání bude spo-

čívat ve dvou věcech. První z nich je vzdělá-

vání ve víře. Proto dítě, které se bude při-

pravovat na první svaté přijímání, bude 

chodit normálně na náboženství.  

 K této náboženské výchově ale přibude 

ještě samotná příprava. Ta nebude vedena 

jako vzdělávání, ale více se zaměříme na 

prožívání víry. Budeme se věnovat tématu 

modlitby, životu  v lásce k Bohu a k bližním, 

mše svaté, životu ze křtu, poslání v církvi… 

Součástí přípravy na první svaté přijímání 

bude také společné slavení pesachové veče-

ře, účast v katedrále na misse chrismatis, 

dva společné víkendy… Rodiče, jejichž dětí 

se příprava týká, přesný rozpis akcí dosta-

nou na prvním setkání. 

 Příprava na první svaté přijímání bude 

probíhat především v rámci pátečních dět-

ských odpolední (PDO), vždy od 16.30 do 

17.15, a to třikrát v měsíci (druhý, třetí a 

čtvrtý pátek v měsíci). 

Jak jsem již zmínil, od měsíce září (od 

15. září) se budou konat páteční dětská od-

poledne. Ta mají doplňovat náboženskou 

výchovu a mají být prostorem, kde děti vy-

tvářejí společenství, které je bude provázet 

v čase dospívání a uvede je do společenství 

mládeže. 

 Dlouho jsem uvažoval o tom, jak to nasta-

vit, až jsem dospěl k následujícímu. Byl bych 

rád, aby děti setkání bavilo, aby pro ně bylo 

setkáním, odpočinkem, hrami, ale také pro-

hlubováním víry. Častým argumentem, kte-

rý upřímně nechápu, byl argument o příliš-

né délce a únavě dětí. Ale přestože jej nechá-

pu, přesto bych program trochu „upravil“. 

 

 16–16.30 společná hra. Tato část bude 

„dobrovolná“. Kdo bude chtít mít kratší 

setkání, tak na hru chodit nemusí. Pro-

sím ale rodiče, aby dítě přivedli včas na 

16 h, nebo pak až na 16.30. Děti, které 

budou přicházet postupně, budou přeru-

šovat hru (bude jim třeba vysvětlovat 

pravidla, apod.), takže si hru nikdo neuži-

je. 

 16.30–17.15 – skupinky – viz další členě-

ní níže. 

 17.15–17.45 – svačina a krátká hra. 

 18.00–18.45 (cca.) – mše sv. 

 jednou za měsíc bude po mši sv. ještě 

krátká adorace zaměřená na děti. 

 

Témata jednotlivých pátků budou rozděleny 

následovně: 

 První pátek v měsíci – nějaká tematická 

hra. PDO bude zaměřeno i na víru ne-

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

PÁTEČNÍ DĚTSKÁ ODPOLEDNE (PDO) 
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praktikující děti. Děti tak budou moci 

pozvat i své spolužáky. Toto setkání bude 

začínat vždy v 16 h! 

 Druhý pátek v měsíci – rozdělení do sku-

pinek (ministranti, divadelní kroužek, 

příprava na první svaté přijímání, schola, 

případně další skupinky…) 

 Třetí pátek v měsíci – společná katecheze. 

 Čtvrtý pátek v měsíci – rozdělení do sku-

pinek (ministranti, divadelní kroužek, 

příprava na první svaté přijímání, schola, 

případně další skupinky…) 

 Pátý pátek v měsíci – pokud připadne na 

měsíc i pátý pátek, bude toto PDO věno-

váno výhradně hrám – deskové hry, ping-

pong… 

Domnívám se, že jsou ve farnosti také lidé, 

kteří by se chtěli, či měli připravovat na 

přijetí svátosti biřmování. Chtěl bych upo-

zornit, že se jedná o jednu z tak zvaných 

iniciačních svátostí, které uvádějí do plnosti 

křesťanského života. Každý věřící starší 20 

let by měl tuto svátost přijmout. Pokud se 

tak nestalo, tak je zvu na přípravu. 

 Tato příprava bude trvat dva roky. Pro-

sím, nezhrozte se, ale znovu jsem dospěl 

k tomu, že takto to bude lepší. Zde platí po-

dobné, co jsem říkal u přípravy na první 

svaté přijímání, totiž že nechci, aby se jed-

nalo o náboženské vzdělávání (to má probí-

hat vedle této přípravy). Byl bych rád, aby 

příprava byla mnohem více zaměřena na 

prožívání víry. Proto bude příprava také 

doprovázena četbou Písma svatého a du-

chovní četby. 

 Setkávání by bylo cca jednou za dva týd-

ny. V prvním roce bychom se zaměřili na 

Písmo svaté a na svátosti v životě křesťana. 

V druhém roce přípravy se více zaměříme na 

život z víry. Pozvu manžele, řeholníky, kně-

ze, kteří budou hovořit o povoláních, budeme 

uvažovat o volbě životního partnera (jak si 

jej vybírat), správnému prožívání sexuality, 

modlitbě… 

 Součástí přípravy na biřmování bude také 

společné slavení Velikonoc, duchovní obnova 

a několik společných víkendů. Přesnější in-

formace dostanou biřmovanci na prvním 

setkání, které bude ve čtvrtek 14. září 

v 19.30 na faře. Zdůrazňuji, že příprava bu-

de pochopitelně rozlišovat mezi studenty a 

naopak dospělými a rodiči (je mi jasné, že 

rodič s námi nebude slavit Velikonoce, 

apod…). Byl bych rád, aby se tato příprava 

stala také základem pro společenství mláde-

že – tedy aby se mladí scházeli třeba i 

v pátek po mši sv. To ale může vyústit po-

stupem času… 

Rád bych také uvažoval o tom, co můžeme 

udělat pro ty, kteří žádají o křest svého dítě-

te a přitom katolickou víru příliš nežijí. Bu-

du velmi rád, pokud vás napadne nějaká 

možnost, jak je připravovat a uvádět do na-

šeho společenství – např. připravit pro ně 

nějaký víkendový program, nebo něco podob-

ného. Pokud máte nějaké nápady, třeba i 

„bláznivé“, budu rád. Je očividné, že tak, jak 

se to dělá v současné době, je nedostatečné. 

Rád bych se věnoval také mladým, kteří 

uvažují o vstupu do manželství (třeba ještě 

nezasnoubení, tedy rozhodně ještě ne 

s datem svatby), snoubencům (třeba rok 

před svatbou), i mladým manželům. Byl 

bych rád, kdyby ve farnosti vznikla spole-

čenství manželů… 

 V oblasti rodin mám už některé kontakty, 

pravidelně jezdím dávat duchovní obnovy, 

apod. V současné době jsem byl osloven ně-

kterými mladými rodinami pražské arcidi-

ecéze. Takže se něco bude rozjíždět. Uvidí-

me, jak to bude vypadat, a jak na tom bude 

moci mít třeba prospěch i naše farnost…  

Ve farnosti probíhají mnohé další aktivity a 

jsem za ně nesmírně rád. Budu je velmi rád 

podporovat a zároveň budu velmi rád, když i 

tyto skupiny budou ochotny se nějakým způ-

PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ 

PŘÍPRAVA NA KŘEST 

PROGRAM PRO SNOUBENCE A MANŽELY 

MODLITBA MATEK, SETKÁNÍ MAMINEK, 

EKUMENICKÉ SETKÁVÁNÍ NAD SLOVEM 

ŽIVOTA… 
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sobem zapojit do pastorace. Jak svou modlit-

bou (o ni prosím každého!), tak také svým 

nasazením. 

 Zvlášť mi leží na srdci modlitební spole-

čenství u jednotlivých kostelů. Mám ohrom-

nou radost, že u některých kostelů se tato 

společenství již rozvíjejí. Prosím, myslete ve 

svých modlitbách i na svého kněze a na pas-

torační aktivity naší farnosti! Děkuji. 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

Byla jsem požádána, abych napsala něco 

o setkání v Olomouci. Psát se mi nic nechtě-

lo, protože to bude zase nějaké nezajímavé 

klábosení. Ale motto celého setkání bylo 

přece NEBOJTE SE, tak jsem začala psát. 

 Kolem 6500 lidí se během úterního odpo-

ledne dostavilo do Olomouce a CSM Olo-

mouc 2017 konečně vypuklo naplno. Hned 

po ubytování jsme měli možnost slavit slav-

nost nanebevzetí Panny Marie mší svatou 

v chrámu Panny Marie Sněžné, kde nás uví-

tala místní kapela Sněženka. Tolik lidí 

v jednom kostele jsem ještě nezažila. 

 Každý den byl nabitý program a mohli 

jsme si vybrat to nejzajímavější. Což byl 

někdy problém, protože lákavě znělo skoro 

všechno. 

 Ve středu odpoledne jsme šli na přednáš-

ku režiséra Jiřího Stracha. Povzbudil nás 

k tomu, abychom se v životě nebáli Boží re-

žie a důvěřovali Bohu, jako našemu tatínko-

vi. Ve čtvrtek odpoledne jsme si mohli vy-

brat z různých koncertů. Sama jsem měla 

jasno. Prague Cello Quartet jsem na živo 

ještě neslyšela. A stálo to za to i přes parné 

sluníčko na náměstí. 

 V pátek po obědě jsme se po diecézích vy-

dali na pouť na Svatý Kopeček. Tato pouť 

pro mě byla velice silná. Každý z nás si mohl 

uvědomit, že na pouť nejdeme proto, aby-

chom zaplácli čas, ale abychom se nebáli 

dojít tam s něčím, co chceme Bohu přinést, 

obětovat nebo ho o něco poprosit. Po přícho-

du na Kopeček začal společný program, jako 

každý den byl provázen písničkami, tento-

krát hrála kapela Srdcaři, scénkou, slyšeli 

jsme několik svědectví a pak den už pomalu 

končil a začínala mše svatá. Začátek jejího 

slavení s krásným výhledem na zapadající 

slunce jen tak někdo nezažil... 

 Setkání bylo prostě Boží, Bůh tam byl 

s námi. 

ANIČKA KAŠPAROVÁ 

NEBOJTE SE - CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE (CSM) 
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Z DENÍKU ÚČASTNICE CSM 

Úterý. Do Olomouce přijelo šest a půl tisíce 

mladých křesťanů, aby společně prožili Celo-

státní setkání mládeže. Začátek o slavnosti 

Nanebevzetí  Panny Marie je skvělý start. 

Trochu jim závidím. Musím tam zavolat, zda 

mohu taky přijet, i když jsem už přesáhla do-

poručenou věkovou hranici.  

 

Středa. Nebojte se…být sami sebou 

 Vypadá to dobře, snad to dopadne a pojedu. 

Nemám sice zajištěné ubytování, ale to se ně-

jak vyřeší. Však Pán Bůh ví, co potřebuji.  Ško-

da, že jsem na podobné akce nejezdila, když mi 

bylo patnáct, nemusela bych krom vlastního 

balení řešit dalších sto padesát věcí kolem dětí 

a tak. Na druhou stranu díky Bohu, že mi 

umožňuje to částečně dohnat alespoň teď. Před 

pěti lety ve Žďáře bylo pro mne veliké povzbu-

zení setkat se s tolika mladými křesťany a 

sdílet s nimi svoji víru. Živé vstupy na rádiu 

Proglas a večerní přenos TV Noe, který jsme 

dnes s dětma sledovali, mne zas hodně navna-

dily. 

 

Čtvrtek. Nebojte se…lásky/života  

 Jsem vážně vděčná, že krom sobotní pouti 

rodin můžu jet nakonec i na část programu pro 

mládež. Kdy jsem si naposledy vyrazila takhle 

sama s krosnou? Před rokem do Krakova za 

Svatým otcem, ale to je jiný příběh. Dnes mí-

řím do mého vysokoškolského města a vzpo-

mínky už se vynořují. 

 Těším se, jak si po přestupu v Kolíně zavřu 

oči a alespoň částečně dospím dnešní čtyřhodi-

novou noc. Klid v kupé však nevydržel dlouho. 

Pán, který si přisedl, všechno ví a všechno zná 

a očividně se o to chce se všemi podělit, naštěs-

tí ho zabaví dvě starší paní, co jedou na Floru. 

Snažím se je moc nevnímat, ale některé věty 

nelze přeslechnout. 

 Od zmrzliny se přes klimatické změny dosta-

nou k politice a nevyhnou se ani tématu víry v 

Boha. Vše vidí dost pesimisticky a pánovi při-

padají věřící hloupí, když se podívá na dnešní 

svět, nikde nic dobrého nevidí. Paní sice opo-

nuje, že ve vesmíru asi něco bude, ale tím to 

končí. Nahazují nové téma, ale mě cosi nutí 

nad jejich slovy přemýšlet.  

 Tenhle čas bych měla asi využít 

k evangelizaci, ale jak? Chce se mi spát, nera-

da se míchám do cizích rozhovorů, co mu na to 

vlastně říct? Vystoupil dříve, než jsem se od-

hodlala vyznat, že Tě znám, Pane. Zase jsem 

neuspěla. Je mi to líto. Bála jsem se? Nebo se 

mi jen nechtělo? Tobě se asi taky nechtělo umí-

rat, ale udělals to pro mne. Děkuju. Příště už 

Tě nechci zapřít. Prosím, odpusť mi to. Asi 

téma olomouckého setkání „Nebojte se“ je přeci 

jen aktuální i pro mne. 

 Po vystoupení z vlaku hned narazím na zná-

mé. Odbavení na recepci proběhlo hladce, do-

konce budu spát v posteli, tak s takovým kom-

fortem jsem ani nepočítala. Zbavím se krosny a 

utíkám na první program, nechci ztratit ani 

minutku. 

 Modlitba pohybem – ukázky jsou krásné, ale 

tuhle bezprostřednost si dovolím jen doma, 

když mne „nikdo“ nevidí. Děti jsou v tomhle 

mnohem odvážnější, třeba i v kostele při mši. 

 Mše svatá – setkání se ségrou a dalšími 

z bývalé farnosti, na podiu vidím známé tváře 

z Brodu, Srdcařům to fakt ladí, v průvodu za-

hlédnu i pana faráře Martina. 

 Společná příprava na sv. smíření – musím 

ocenit odvahu chlapce, který vystoupil se svým 

svědectvím o problémech s šestým přikázáním, 

měla bych tolik odvahy i já? 

 Muzikál Nestříhat – o Samsonovi. Myslím 

na moji dcerku, chce být přeci kadeřnice. 

 Otevřené kláštery – mají něco společného 

kapucíni a kapučíno? No minimálně ho umí 

dobře  uvařit =). 

 Koncert – ten Pavel Helan se mi líbí čím dál 

tím víc. 

 Modlitba Taize – zajímavý zážitek. 

 

Pátek. Nebojte se… uvěřit Kristu 

 Ranní chvály se sv. Františkem… Slunce a 

země velebte Pána…ty verše jsou nádherné, 

musím si pořídit breviář a alespoň někdy se víc 

zapojit do denní modlitby církve. 

 Muzikálové představení Cesta z tmy do svět-

la, komunita Cenacolo – úžasné, jak odepsaní 

mladí kluci se díky této komunitě dostali ze 

svých závislostí a dokáží o tom dnes veřejně 

svědčit a vyznat, že Ježíš je jejich Pán. Modle-

me se, ať tato komunita vznikne i v ČR. 

 Oběd – ségra mne varovala, jaké se stojí 
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dlouhé fronty a já byla za deset minut najezená 

i s čekáním. Super, alespoň stihnu ještě adora-

ci. No, ne vše jde podle plánu, kostel je zavřený, 

zato si mohu koupit Nový Prostor od místního 

bezdomovce. Však i v něm mám vidět Krista. 

 Bezdomovec se ptá: Šéfová, nedáte mi práci? 

- Práci pro vás bohužel nemám, leda tak stra-

venku. - A dala byste mi práci, kdybyste měla 

nějakou firmu? - No snažila bych se, když máte 

zájem. - Já sem slepej, víte, ale tenhle vedle mě 

zavede, kam potřebuju. Podáte mi ruku? - Ta-

dy, těší mne. - Můžu ji políbit? - Noo, na tyhle 

galantnosti nejsem moc zvyklá, ale když myslí-

te. - Líbíte se mi. - Já jsem vdaná a mám dvě 

děti. - Já jich mám sedm, ale seděl jsem. - Aha. 

- Pěkně se s vámi povídá. - Děkuju. - Tady je 

nějakej festival, nebo co? - Nezlobte se, už mu-

sím. - Mějte se. - Na shledanou… Proč vlastně 

tak spěchám? A myslím to na shledanou vážně? 

Je sice pokrok, že jsem ho jen nevšímavě nepře-

šla, jako jindy, ale  stačí to? Nebojím se s ním 

mluvit víc osobně? Vypadal, že rozhovor pro něj 

znamená víc, než ta stravenka, co dostal. 

 Pouť na Sv. Kopeček – no ušla jsem to, ale 

v kondici moc nejsem, měla bych asi víc tréno-

vat, ještě nás čeká cesta zpět. Ozývá se migré-

na – tělo si říká o zpomalení a odpočinek. Je na 

místě svoji pouť a obtíže za něco obětovat, jak 

jsme byli vyzváni. Jsem ráda, že jsem si koneč-

ně udělala čas na svátost smíření. 

 Mše sv. zakončená ohňostrojem – místo svě-

tel a hluku bych po mši mnohem víc ocenila 

ticho, ale podle potlesku mají mladí asi jiný 

názor.  

 Bible od kardinála Duky – loni v Krakově mi 

tenhle dárek udělal opravdu obrovskou radost 

a doufám, že i tito mladí vezmou díky tomu 

Písmo svaté častěji do rukou. 

 Cesta zpět – z kopečka to jde mnohem snáz, 

asi že už není takové horko, nebo že by to bylo 

díky eucharistické posile? 

 

Sobota. Nebojte se… budoucnosti 

 Ranní program a příjezd dalších stovek 

účastníků v rámci poutě rodin. Netrpělivě če-

kám na tu moji. 

 Mše sv. – s dětmi se člověk sice nemůže sou-

středit na sto procent, ale tak nějak cítím, že to 

tak má být, že tohle je to moje správné místo. 

 Expo na náměstí – spousta organizací pre-

zentující svoji činnost, ale děti nejvíce oceňují 

stánky, kde rozdávají balonky a víc než pro-

gram je zajímají dětská hřiště. 

 Silné svědectví „Smrt nemá poslední slovo“ 

sice neslyším celé (děti mají žízeň, hlad, chce se 

jim čůrat, prostě je ten pán mluvící cizí řečí 

moc nebaví), ale můžu si jej podrobně přečíst ve 

stejnojmenné knize. I tak se neubráním slzám. 

Není to samozřejmost mít zdravé děti. 

 Vigilie – před pěti lety ve Žďáře to byl oprav-

du silný zážitek, jsem ráda, že jsem ji 

v Olomouci mohla opět prožít s mladými a 

hlavně s naší dcerkou (Jára musel jít s Františ-

kem spát). Zapálené svíčky se odrážely Nikolce 

v rozzářených očích, a když putovala monstran-

ce chráněná baldachýnem mezi lidmi, připada-

la jsem si jako ve starém zákoně u Archy úmlu-

vy. 

 

Neděle. Nebojte se… jít do celého světa 

Závěrečná mše sv. – to to uteklo. Spoustu věcí 

jsem ani nestihla zapsat, ale nevadí, důležité je 

to zažít. Někdy třeba nemusíme stihnout úplně 

vše a je prospěšné se i na chvíli zastavit. Každý 

účastník to prožil jinak, ale snad každého se 

alespoň trochu dotkla přítomnost Ducha svaté-

ho. Je na čase nechat místa na CSM mladším. 

Mé místo je již jinde. Je dobře, žít naplno a 

chtěla bych v tom mladé podpořit, aby se nebáli 

výzev. Chybu občas udělá každý, nevadí, to 

k tomu patří a můžeme se z nich poučit. Není 

sice příjemné, cítit se jak Petr při zakokrhání 

kohouta, ale i to je k něčemu dobré a Bůh nám 

to rád odpustí, když toho upřímně litujeme. 

Horší je, když sedíme s rukama v klíně a bojí-

me se cokoliv zkusit. 

 Když jsem byla malá, těšila jsem se, až vy-

rostu, v pubertě jsem chtěla být už dospělá a 

teď bych se zas někdy ráda vrátila na střední, 

někdy i do bezstarostného dětství. Nějak se 

furt honím, za něčím, co nemám, a život mi 

proplouvá mezi rukama a odkládám jej na jin-

dy. Je na čase začít žít přítomností, nebát se 

kráčet po své vlastní cestě, abychom ve stáří 

nelitovali promarněného času, ale s humorem, 

jako biskup Lobkowicz, mohli říci: „je hezké, že 

mi přejete zdraví, ale zdravého mne do truhly 

nepoloží, bez truhly to do Nebeského království 

nejde, a tam já bych moc rád“. 

 To jsem si říkala, jaký jsem Nebojsa, když 

jsem na setkání jela a hned v první okamžiky 

zjistila pravý opak. Nezbývá, než všechny svoje 

strachy odevzdat Pánu.  

PETRA NAJBERTOVÁ 
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Od měsíce září dochází v naší farnosti k úpravě pořadu bohoslužeb.  

 V pondělí v Českém Brodě nebude žádný společný program. Pan jáhen Pečený 

vyjádřil, že se pondělní adorace a nešpory neujaly. 

 V pátek se přesouvá adorace po mši sv. (z důvodu dětských odpolední). Bezpro-

středně po mši bude krátká společná adorace, a pak bude pokračovat tichá adora-

ce (cca 30 min. po mši). V pátek nebudu k dispozici ke slavení svátosti smíření 

přede mší sv., ale až po mši sv. 

 Věřím, že další věci se budou dále rozvíjet (třeba společná modlitba růžence pře-

de mší sv., nebo různé druhy modliteb např. ve středu přede mší sv. K tomu se 

dostaneme, až začnu do těchto kostelů jezdit).  

 

Aktuální program bohoslužeb v daném týdnu bude vydán vždy v aktuálním čísle 

farního týdeníku. 

POŘAD BOHOSLUŽEB V ČESKOBRODSKÉ FARNOSTI  

– OD ZÁŘÍ 2017 

Pondělí  

Úterý 18.00 Český Brod 

Středa 1. středa v měsíci – 18h Tismice  

2. středa v měsíci – 18h Štolmíř 

3. středa v měsíci – 18h Přistoupim 

4. středa v měsíci – 18h Bříství 

5. středa v měsíci – 18h * 

Čtvrtek 18.00 Český Brod 

Pátek 18.00 Český Brod 

Po mši sv. adorace (cca 30 min., v začátku vedená) 

Sobota 1. sobota v měsíci – 17.30 – Lstiboř 

2. sobota v měsíci – 17.30 - Bylany  

3. sobota v měsíci – mše sv. vždy bude určena v daném měsíci 

4. sobota v měsíci – mše sv. vždy bude určena v daném měsíci 

5. sobota v měsíci – mše sv. vždy bude určena v daném měsíci 

Neděle 1. neděle v měsíci – 8h Přistoupim; 9.30 Český Brod 

2. neděle v měsíci – 8h Kounice; 9.30 Český Brod 

3. neděle v měsíci – 8h Tismice; 9.30 Český Brod 

4. neděle v měsíci – 8h Poříčany; 9.30 Český Brod 

5. neděle v měsíci – 8h *; 9.30 Český Brod 

 * - mše sv. bude vždy určena v daném měsíci. Bude upřednostňová-
no to místo, kde mše sv. v měsíci odpadla, z důvodu pouti apod. 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 

Drazí bratři a sestry,  

v liturgickém okénku se věnujeme aktivní 

účasti věřících na eucharistickém slavení. 

Uvažujeme o tom, jak ve slavení mše sv. 

uskutečňujeme své všeobecné kněžství, na 

němž máme účast na základě svého křtu. 

Už jsme se věnovali vnitřní aktivní účasti, 

která se projevuje zvláště ve chvílích ticha. 

Věnovali jsme se rovněž vnější aktivní účas-

ti, a to různým postojům a gestům. Dnes 

dokončíme naše úvahy o aktivní vnější účas-

ti a to tím, že budeme hovořit o zpěvu.  

 Význam zpěvu při liturgii je vyjádřen ve 

39. článku Všeobecných pokynů 

k Římskému misálu: „Apoštol vybízí věřící, 
kteří se společně scházejí v očekávání pří-
chodu svého Pána, aby společně zpívali žal-
my, hymny a duchovní 
písně (srov. Kol 3,16). 
Zpěv je totiž znamením 
plesání srdce (srov. Sk 
2,46). Proto sv. Augustin 
správně říká: «Kdo milu-
je, ten zpívá», a již ve 
starověku vzniklo příslo-
ví: «Kdo dobře zpívá, dva-
krát se modlí»“. A článek 

40 téhož dokumentu po-

kračuje: „Při slavení mše 
je tedy třeba velice si 
vážit zpěvu…“. 

 Co se týká zpěvu ve 

mši sv., tak můžeme rozlišit dva (tři) zá-

kladní druhy zpěvu. V liturgii jsou takové 

zpěvy, které tvoří samotný obřad nebo úkon. 

Tyto zpěvy můžeme rozlišit na dvě skupiny. 

První tvoří ordinarium. Slovo ordinarium je 

od latinského výrazu „ordo“, totiž řád. Tedy 

jedná se o zpěvy, které patří k řádu mše sv. 

a které proto nemohou být nahrazeny žád-

ným jiným zpěvem. Jedná se o Kyrie (Pane, 
smiluj se), Gloria (Sláva na výsostech Bohu), 

Credo (Vyznání víry), Sanctus (Svatý) a Ag-

nus Dei (Beránku Boží). 
 Mezi zpěvy, které tvoří samotný obřad, či 

úkon, patří také responsoriální žalm (ten je 

meditací úryvku prvního čtení), Aleluja a 

verš před evangeliem (zpívat před evangeli-

em píseň je naše tradice. Ovšem správně by 

se měl vždy zpívat verš), aklamace po pro-

měňování a zpěv po přijímání. 

 A pak jsou v liturgii ještě zpěvy, které 

doprovázejí jiné obřady. Jedná se o vstupní 

zpěv, zpěv k přípravě darů a k přijímání. 

Tyto zpěvy jsou při liturgii povinné. To zna-

mená, že pokud není liturgie doprovázena 

zpěvem, tak se místo vstupního zpěvu a zpě-

vu k přijímání čte antifona a v čase přípravy 

darů se pronáší žehnací modlitby. 

 To jsou tedy různé druhy zpěvů, které 

v liturgii zaznívají. Z logiky věci tedy vyplý-

vá, že tyto části by se měly v liturgii, pokud 

je to jen trochu možné, zpí-

vat. Tento zpěv je znamením 

„plesání srdce“ shromáždě-

ného společenství. 

 Každý z těchto zpěvů, 

zvláště pokud doprovází 

nějaký jiný obřad, má svůj 

význam. Tak například 

u vstupního zpěvu platí ná-

sledující: „Smyslem tohoto 
zpěvu je zahájit bohoslužbu, 
podporovat jednotu všech 
shromážděných, uvést jejich 
mysl do tajemství liturgické 
doby nebo svátku a provázet 

průvod kněze s přisluhujícími“ (Všeobecné 

pokyny, článek č. 47). V těchto slovech mů-

žeme vidět hned několikerý význam zpěvu. 

Jeho vnější projev ale spočívá především ve 

sjednocení, v uvedení do slaveného tajem-

ství, respektive v doprovázení toho, co právě 

koná kněz. 

 A tak bychom mohli pokračovat i u dalších 

částí, ale to nechávám k vašemu osobnímu 

studiu. Nyní jen vyjádření, že je opravdu 

VNĚJŠÍ AKTIVNÍ ÚČAST, ZPĚV 

JE MOŽNÉ, ŽE NĚKDO 

NEUMÍ ZPÍVAT. ALE 

POKUD ČLOVĚK ODMÍTÁ I 

OTEVŘÍT ZPĚVNÍK, ODMÍTÁ 

A PRIORI JAKÝMKOLI 

ZPŮSOBEM SE NA ZPĚVU 

PODÍLET, TAK SE ODMÍTÁ 

AKTIVNĚ ÚČASTNIT 

LITURGICKÉHO SLAVENÍ. 
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smutné, když lidé odmítají zpívat. Tímto 

svým postojem vlastně vyjadřují, že odmítají 

slavit eucharistii ve společenství ostatních 

věřících (stejně tak činí ti, kteří si zachová-

vají své vlastní postoje). Odmítají se podílet 

vnějším způsobem na slavení eucharistické 

slavnosti. 

 Zpěv není jen o zpěvu! Ano, je možné, že 

někdo neumí zpívat. Nikdo také nevyžaduje, 

aby lid zpíval jako sbor sólistů. Každý může 

otevřít zpěvník a připojit se ke zpěvu – třeba 

jen potichu. Ale pokud člověk odmítá i ote-

vřít zpěvník, odmítá a priori jakýmkoli způ-

sobem se na zpěvu podílet, tak se odmítá 

aktivně účastnit liturgického slavení. Každý 

by měl pochopit, že zpěv (otevření kancioná-

lu a „čtení v něm“) není něčím, co ho obtěžu-

je, ale čím se sám aktivně podílí na slave-

ném tajemství. Onen zpěv má svůj hluboký 

význam.      R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

Tu Cestu jsme dlouho připravovali. Ptali se, 

sbírali a skládali informace. Na mnohé jsme 

se museli přesto spolehnout. Očekávání se 

často s realitou nepotká. Obavy či malomysl-

nost však na místě nebyly. Měli jsme 

s sebou nejen Písmo, ale dokonce i pana fa-

ráře – Matúše. To se pak zázraky dějí docela 

snadno: Na cestu vyrazíte s nečekaným, 

skvělým navigátorem – Jonášem, který se 

k cestě rozhodne hodinu před odjezdem. 

Bezplatně zaparkujete v centru jinak rušné-

ho Szegedu a prohlídnete si nádhernou ka-

tedrálu v pondělí, kdy je zavírací den (i 

s koncem ranní mše v maďarštině), najdete 

bez bloudění maličké parkoviště přímo 

v srdci historického Temešváru, opravíte 

proraženou pneumatiku, svaříte unavený 

výfuk (řeknete si jaký zázrak, když s sebou 

měli farního servismana Pepu), objevíte a 

prozkoumáte chladivé potůčky, temné jesky-

ně, nádherné výhledy a nakonec i Eibentál. 

Nebo se dostanete do útrob Železných vrat, 

přečkáte pod Rovenskem neodvratně se blí-

žící bouři v předsíni opuštěného domečku, 

který se vynoří s prvními kapkami deště, 

s nadhledem pořešíte rozmary dětí a ony zas 

zpozdilost svých rodičů, … Každý by mohl 

přidat tucet zázraků svých. Za největší zá-

zrak můžeme považovat, že jsme měli kam 

jet. Že v tamních drsných, skromných pod-

mínkách žijí pohostinní lidé, kteří to ještě 

nezabalili a snaží se s tím, co převzali od 

předchozích generací „vydobýt život 

z kamene“. Že mají široké srdce a dosud 

nepozbyli schopnost citlivě vnímat okolní 

přírodu s jejími dary i vrtochy. Ne, nezasta-

vil se tam čas. Místní jistě netouží, aby 

k nim ještě za padesát let jezdili krajané 

jako do skanzenu či rezervace. Moc bych jim 

přál zázrak osvícení jejich další cesty. Nejen 

při nedělní mši jsme mohli zakusit, jak jim 

tradiční víra pomáhá. Vystačí však? Sami 

víme, kolik úsilí nás stojí naše drobné i větší 

konverze – návraty zatoulaných božích dětí. 

Modleme se za světlo a sílu ke konverzím 

našim i jejich. Vždyť Pána Boha máme jed-

noho.            ALEŠ KAŠPAR 

BANÁT 2017 
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Hned první prázdninovou sobotu jsem se 

přidala k partě nadšenců a zúčastnila se 

cyklovýletu do Sázavy. Chvíli před devátou 

jsem stála připravena před farou, leč sama. 

Začala jsem propadat beznaději, že jsem si 

spletla datum. Úderem deváté jsme však již 

byli čtyři – pan farář Martin Sklenář, man-

želé Kašparovi a já. 

 Přes veškeré ujišťování, že jedu na výšlap 

s počítačovou generací a generací „skoro 

seniorů“, dostalo mé sebevědomí vážnou 

trhlinu hned v prvním stoupání. To když se 

Míša v kopci zavěsila za nás míjejícího cyk-

listu, výkonem a výbavou pravděpodobně 

profesionála, a bravurně ho následovala až 

do Tuchoraze. Do Přehvozdí, kde se k nám 

přidala půlka rodiny Červených, jsem dora-

zila poslední a značně zadýchaná. Opravdu 

jsem byla vděčná za Anežku, která se mnou 

solidárně držela tempo, a už celkem 

v poklidu jsme se všichni dopracovali do 

Kostelce. Tam už čekala rodina Strnadových 

a výprava byla kompletní. 

 Červená turistická cesta nás přivedla na 

naučnou stezku Penčický okruh vedoucí 

krásnou přírodou mimo silnice, podél obory, 

kde ti bystřejší zahlédli divočáka opravdu 

z blízka. Napojili jsme se na silnici vedoucí 

z Jevan a dojeli po ní přes Stříbrnou Skalici 

až do Sázavy. To nás, tedy mě určitě, přepa-

dl hlad. Jak to už bývá, jediná ucházející 

restaurace byla narvaná k prasknutí. Roz-

hodli jsme se zkusit zahnat hlad kulturou a 

vydali se ke klášteru. Odpočinek i rozjímání 

v tichu klášterní zahrady a modlitba 

u ostatků svatého Prokopa přišly vhod. Du-

ševní osvěžení jsme měli za sebou. 

 Ale hlad je hlad. A taky začalo pršet. Vrá-

tili jsme se tedy k restauraci a z oběda malé-

ho Pepíka se s trochou nadsázky najedla 

celá výprava.  

 Po vydatném obědě byl čas pokračovat 

dále. Ačkoli vyzbrojeni mobilními aplikace-

mi, námi hledaná Čertova brázda kamsi 

zmizela. Cesta stoupala vzhůru a někteří 

z nás, konkrétně Martin Červený, šlapali 

tak urputně, až přetrhli řetěz. To už jsme 

z kol sesedli všichni, dál se prostě jet nedalo. 

Táhli jsme je houštinami, roštím a přenášeli 

přes popadané stromy. Ale otec Martin udal 

směr a opravdu nás z tohoto dobrodružství 

vyvedl na správnou cestu, tedy do Čertovy 

brázdy. Při míjení tabule s nápisem „Ráj na 

zemi“ mě popadl záchvat smíchu. Umím si 

ten ráj představit, kdybych vzala na výpra-

vu svého syna.  

 Díky bloudění po sázavských kopcích jsme 

nabrali zpoždění. Otec Martin (který měl 

sloužit mši v půl šesté ve Lstiboři a nestihl 

to jen o pět minut) s Alešem museli šlápnout 

do pedálů a zanechat tak tlupu žen a dětí na 

starost Pepíkovi Strnadovi st. Zhostil se 

toho báječně. Dovedl nás k poli hrachových 

lusků. Už nevím, kdo zahlásil „Nepokradeš“, 

ale s těmito slovy jsme se na pole vrhli. 

O další osvěžení v podobě nanuků a třešní 

se nám také postaral. Cesta zpět vedla z 

vesničky Mělníka po turistické zelené krás-

nými lesy až do Krymlova, odtud pak přes 

Dobré Pole, Vitice a Kšely domů už bez vět-

ších příhod. 

 Můj obdiv patří všem, ale především dě-

tem: Anežce Červené, Pepíkovi a Janičce 

Strnadovým, za to, že trať dlouhou cca 50 

km zvládli s přehledem a dobrou náladou.   

 Všem děkuji za krásný zážitek, báječné 

dobrodružství a už se těším na další.  

PETRA ASCHENBRENNEROVÁ 

CYKLOVÝLET SÁZAVA 1. ČERVENCE 2017 
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LÉTO VĚNOVANÉ LSTIBOŘI - O OPRAVĚ KOSTELA 

Středověký farní kostel ve Lstiboři je dolo-

žen už roku 1352. Kostel byl však radikálně 

přestavěn na pozdně barokní novostavbu 

v roce 1747 podle plánu architekta Tomáše 

Vojtěcha Budila. Když připadl kostel při 

reorganizaci církevní správy pod farnost 

Český Brod, byl značně poškozený, neboť se 

panu faráři Bohumilu Sršňovi z farního úřa-

du ve Lstiboři, který o něj pečoval, nedostá-

valo finančních prostředků. Provádělo se tak 

pouze „havarijní lepení děr“. Poškozena byla 

velmi vazba krovů, zhlaví trámů, omítka, 

střešní krytina, izolace zdiva, zvonová stoli-

ce, totálně poškozena byla i střecha věže 

(báň) kostela a socha v západním průčelí. 

Zdi byly popraskané od tlaku, který vznikl 

z důvodu uhnilého a ztrouchnivělého zhlaví 

trámů.  

 Ze zájmu o zachování kulturní a církevní 

památky se ve Lstiboři v roce 2011 zformo-

valo Občanské sdružení na opravu kostela 

Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři. Před-

sedou OS byl zvolen pan Z. Kratochvíl.  Po-

zitivně se při jeho vzniku projevil lokální 

patriotismus i vzpomínky na mládí (nyní již 

starších pánů), které byly spojeny 

s prostorem kostela (do kostela chodili už 

jako děti), i často zmiňované genius loci. 

Nebylo to poprvé, kdy kostel inspiroval 

místní k občanskému aktivismu. Už v roce 

1990 se v obci zformovala „domobrana“ na-

příč společenským spektrem, která ve spolu-

práci s policií několik měsíců pomáhala přes 

noc hlídat kostel a zamezit tak jeho vyloupe-

ní do doby, než byl zabezpečen elektronic-

kým alarmem.  

 Všichni, kteří zakládali toto desetičlenné 

Občanské sdružení, měli osobní vztah ke 

kostelu a nebylo jim lhostejné, že se budova 

rozpadá. Aby bylo možné požádat o dotace 

SZIF, byl občanskému sdružení kostel pro-

najat českobrodskou farností. Finanční pod-

pora na opravy byla poskytnuta od Minister-

stva kultury ČR, Krajského úřadu pro Stře-

dočeský kraj,  OÚ Klučov, MAS Pošembeří, 

Farnosti Český Brod- (spoluúčastí na dota-

cích), Svépomocného fondu Arcibiskupství 

pražského a sponzorských darů společností i 

občanů.     

 Opravy dozoroval za Státní památkový 

úřad Ing. J. Žižka i diecezní stavební tech-

nik pan M. Herzog, který dokázal řešit ne-

jen technické problémy, ale i potřebnou ad-

ministraci přijatých dotačních titulů. Vzhle-

dem k tomu, že na opravu fasády nebyly 

dostatečné prostředky, vytvořila se ve spolu-

práci s firmou Jan Málek zednická skupina 

místních řemeslníků, která prováděla kva-

litní opravy fasády. Jejich cílem bylo provést 

opravu tak kvalitně, aby vydržela dalších 

200 let. Veškeré omítky a štuková výzdoba 

byly sejmuty a nahrazeny kvalitní omítkou 

s odpovídajícími dobře profilovanými římsa-

mi, čabrakami a volutami. Příčné praskliny 

byly opraveny a vyztuženy ocelovými pozin-

kovanými sponami. Barevné řešení fasády 

exteriéru i interiéru jsme si tak trochu na 

památkářích vyvzdorovali. V období 2011-

2015 byly provedeny opravy zvonové stolice, 

odvlhčení kostela, fasády kostela včetně 

věže, interiéru včetně výmalby, kamenných 

prvků ostění dveří i oken věže, vchodových 

dveří, oprava dřevěné konstrukce báně včet-

ně jejího oplechování mědí. Opravu oplecho-

vání střechy věže kostela (báně) bylo možné 

dokončit díky velkorysému přístupu firmy 

BEK a díky osobním vztahům a důvěře, 

které byly do občanského sdružení vloženy.  

Generální oprava byla dokončena v prosinci 

2015.  

 Zveme vás všechny, kteří se chcete sezná-

mit s výsledkem práce občanského sdružení 

k návštěvě bohoslužeb každou první sobotu 

v měsíci od 17:30. Závěrem roku se budou 

konat kulturní akce konzert-Lstibořské listy 

podzimu 8. října 2017 a koncert při příleži-

tosti Svatomartinského posvícení 11. listo-

padu 2017. Vyvrcholením Svatomartinského 

posvícení bude slavnostní mše dne 12. listo-

padu, kterou bude sloužit pan biskup mons. 

Karel Herbst. Jste srdečně zváni! 

ING. OLDŘICH SOCHA 
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Malý hlouček před kostelem po páteční mši. 

Než se rozejdeme, ještě lze leccos probrat, 

domluvit a vyřídit. Patricie mě zve a láká do 

farního centra na kafe. Ochotně přijímám, 

jsem pro tento večer sám a nikdo mě doma 

nečeká. Sice jsem ještě plánoval nějakou 

práci, ale možná bych skončil v křesle u 

televize a tohle je lepší varianta. Kávička 

voní už z chodby. Nevím, zda byl náš zánov-

ní farní kávovar pokropen a požehnán, ale 

jeho činnost je veskrze blaho-

dárná. Sedíme v úzkém kruhu, 

spolu s námi Iveta, mladá žena, 

která se začala objevovat 

v kostele s příchodem otce Mar-

tina.  Vítaná příležitost 

k seznámení. Je nepřehlédnu-

telná se svým vozíkem, který jí 

pomáhá překonat fyzické ome-

zení. Mluvíme o všem možném. 

O práci, o škole, esoterismu, 

patogenních zónách, fokoláre, 

pateru Czendlikovi a celibátu… 

Zdrbneme též pana faráře, jeho 

dnešní kázání, styl pastorace…

Musí mu v tu chvíli znít 

v uších, ale Iveta nás mírní, zdá 

se, že ví leccos o životě. Mezitím 

přinášejí Anežka s Bětkou dvě 

krabice s pizzou. Ani ji nezvlád-

neme sníst. Farnost je někdy 

přirovnávána k rodině, což mů-

že znít nadneseně, ale ne v této 

chvíli. Za velkými skly farního 

centra se šeří, Bětka na gauči 

usíná, je čas rozpustit naši se-

anci. Patricie s Martinem ještě 

čistí kávovar, myslím, že ho, už 

při jeho koupi, adoptovali. Od-

vážím Ivetu na vlak do Kolína. 

Vozík se snadno složí a rozloží, 

poprvé jedu nádražním výta-

hem. Ještě pár slov na nástu-

pišti. Zajímavá osoba, trochu 

tajemná, pořád o ní nic nevím. 

Vyzařuje z ní síla a tichá radost. Slibuje 

modlitby za nás, otce Martina, za celou far-

nost. Do otevřeného pantografu vtlačuje 

svůj vozík nečekaně rychlým pohybem. Sle-

duji to nevěřícně a zahanbeně. Domů ale 

jedu v radostné náladě. Přece jen si myslím, 

že jsme farní rodina. A teď ještě s přispěním 

Ivetiných modliteb… 

PETR ŠTĚPÁN 

FARNÍ RODINA? 
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ROZHOVOR: ZDENĚK KRATOCHVÍL 

Zdeněk Kratochvíl slaví v letošním roce 86. 

narozeniny, na svůj věk ale vůbec nevypadá. 

Pokud kolem vás projede na kole, může mít 

v nohách klidně 20 kilometrů. S manželkou 

Milenou žijí ve velké lásce a úctě od roku 

1971 v Českém Brodě, ale původem je Lstibo-

řák. Společně s Oldřichem Sochou se nejvíce 

podíleli na zajištění rekonstrukce kostela 

Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém za dru-

hé světové války ministroval, kde byl pokřtěn 

i biřmován. Naše vyprávění rámovala rodin-

ná diagnóza: „jsme sedláci,“ zahájil vyprávě-

ní. Povídali jsme si o zlobení pana faráře, 

těžkých chvílích kolektivizace, o radosti ze 

znovuobjevené víry i odpuštění. 

Pověste nám něco o rodině, mamince, tatín-

kovi, sourozencích a o hospodářství, které 

jste měli.. 

Rod Kratochvílů pochází ze Mstětic. Tatín-

kův rod hluboko do minulosti, to jsou sedlá-

ci, a maminka byla z řeznického rodu od 

Kolína. Sestra byla o deset let, bratr o osm 

let starší. Hospodářství mělo 30 hektarů, 

taková klasika. 

V 50. letech bylo soukromé hospodaření pře-

rušené kolektivizací. Jak to vypadalo na 

obyčejném statku, si teď už málokdo před-

staví.  

To určitě. Kdybych vám začal s první repub-

likou, já si ji pamatuju jenom matně. 

Ale všeobecně sedlák byl ve vesnici považo-

ván za bohatýho člověka, měl mít barák 

v pořádku a tak dále. Ale to bylo mylný. 

U nás ve statku nikdy nebyly peníze, co tatí-

nek ušetřil, tak dokoupil pole, nebo se uďála 

střecha. Ale to jinde nebylo jiný. Naši ďáli 

od nevidim do nevidim.  

Co si vybavujete z dětství?  

Na děti, to bylo všeobecně na vesnici, nebyl 

čas. A každej měl svou povinnost. Já třeba 

jsem miloval holuby, ale tatínek ne, protože 

žrali slepicím zrní a zobali omítku ze stře-

chy. Já měl na starosti králíky. Ale to měl 

každej kluk ve vsi. Králíky jsem musel za-

stat, ale rád jsem měl ty holuby. To jsem 

jednou vyhandloval pár holubů za duši do 

fotbalového míče. A pak jsme byly děti ulice, 

byli jsme furt na návsi. V roce 42 nebo 43 

jsme četli Foglara a tak jsme z toho byli 

nadšený, že jsme si založili partu a říkali 

jsme si Osada Stepních vlků. U nás doma 

byla taková klubovna, spali jsme pod širá-

kem, měli jsme náčelníka. A jak to bývá, že 

jsou party, tak ti co s námi nebyli v partě, 

založili Osadu černých mustangů. A tak 

jsme spolu válčili, hráli jsme proti sobě fot-

baly, to myslím nebylo v každý vesnici.  

A co škola?  

Já si toho předškolního věku moc nepama-

ZDENĚK KRATOCHVÍL, PŘEDSEDA SDRUŽENÍ 

NA OPRAVU LSTIBOŘSKÉHO KOSTELA, 

UMISŤUJE DO CIBULKY VZKAZ BUDOUCÍM 

GENERACÍM. I JEHO ROZHOVOR JE TAKOVOU 

ZPRÁVOU Z MINULOSTI. 
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tuju, akorát si pamatuju, že maminka mě 

jedinkrát vedla do školy - první den. A to 

jsem hrozně brečel, protože všichni měli 

zašupovací penál a tím pravítkem se dalo 

prát. Kdyžto já měl jako jedinej votvírací.  

Bylo vzdělání pro rodiče důležité? 

To tenkrát nebylo, že by se rodiče nějak moc 

zabejvali našim učením…já měl strach akor-

át, když jsem přinesl vysvědčení. Kaž-

dá maminka chce mít jedničkáře, to já nebyl 

v žádným případě. Bratr se učil hrozně leh-

ko a to už bylo rozhodnuto, jeden půjde sed-

lačit a druhej na študia. 

Kdo měl tedy převzít grunt? 

Já měl převzít grunt, on dál študoval, vystu-

doval v Suchdole a pak chtěl studovat vete-

rinu do Brna. Ale to mu nedovolili a dostal 

povolávací rozkaz na vojnu v roce 1948. Tak 

emigroval akorát, když měl Beneš pohřeb. 

Tušili jste, že chce emigrovat? 

Vůbec. My jsme ho hledali všude, mezitím se 

osidlovalo pohraničí a všichni ti kočové a 

krmiči tam dostali půdu a chalupy. U nás 

pracovala jedna rodina, takže maminka se 

ptala, jestli není u nich. Dostali jsme pak 

zprávu, že jsou v táboře v Německu. By-

lo domluvený, že se bratr dostane do Kana-

dy a převezme drůbežárnu od bratra bytný, 

u který bydlel v Praze. Ale to bylo těžký se 

do Kanady z Německa dostat, tak si vybral 

Austrálii.  

Měli jste kvůli tomu problémy? Bratr byl asi 

odsouzen v nepřítomnosti.. 

Za opuštění republiky, a že se vyhnul vojně. 

Přes známýho jsme se dozvěděli, byl to kluk, 

se kterým jsem ministroval a co pak dělal 

velkou šajbu na pasech a vízech, že lze zažá-

dat o změkčení trestu. Byl to fajn kluk, jak 

se dostal mezi tyhle gaunery, nevím, ale ten 

nám všechno poradil. Brácha musel zaplatit 

studium v tvrdý měně, vypořádat se se stá-

tem. Maminku za ním v 66. pustili. A jeho 

sem pustili v roce 1972.  

Jak to nesli rodiče? Maminka asi těžce? 

Maminka se přes to nějak přenášela umě-

ním, byla poetička, malovala obrázky, hrála 

na citeru, psala básně. Starší sestra mamin-

ce vyčítala, že furt vzpomíná jenom na Mi-

louška. Ale v dobrém, my jsme jinak jako 

rodina drželi při sobě.  

Jak jste se s tím poprali, když odešel bratr 

za hranice a pomocníci do pohraničí? 

No bez nich to šlo špatně. Příbuzní pomáha-

li, a ti, co měli míň polí, pomáhali u nás a 

s potahem si pak obdělali svoje pole. 

Jak vypadal váš duchovní život dřív, za mla-

da? 

No víra v těch vesnicích byla jiná. Děti sed-

láků do kostela musely, to byla povinnost. 

Varhaník byl za války na práci v Německu. 

Můj strejček byl samouk, naučil se tři mari-

ánské písničky a já musel šlapat měchy. 

My jsme měli starýho pana faráře Ulbrichta, 

měl nás v obecný škole na náboženství a my 

sme ho strašně zlobili. Já ho zlobil ještě nej-

míň, vždycky jsem udělal křížek a říkal 

„pane faráři, je mi to líto“. Škola byla porost-

lá vínem a to kluci při náboženství vylezli 

z vokna a lezli po víně do prvního patra. 

A pan farář jen říkal „proč mi to děláte“. 

Bezvadnej člověk, ale nám bylo deset, dva-

náct let. A taky jsem ministroval, to nás 

ministrovalo třeba dvanáct. Kostelník jak 

načapal kluka, tak ho voblík a šel.  

Kdy jste začal do kostela chodit z vnitřního 

přesvědčení a ne proto, že jste musel? 

Hrozně dlouho to trvalo. My jsme teda na 

svátky chodili celej život, holky chodily za 

družičky, to se ještě stavěly ve Lstiboři oltá-

ře. Ale víc jsem začal, když se před třiceti 

lety opravoval kostel. Já jsem dělal tady 

v družstvu a pomáhal jsem zařizovat písek a 

dopravu grátis. Pan farář Sršeň prodal cha-

lupu a ty peníze věnoval na opravu lstiboř-

ského kostela. V Bylanech byly řádový sest-

ry u postižených dětí a taky věnovaly, díky 

nim se ten kostel nenechal za komunistů 

spadnout. No a z přesvědčení to začalo, když 

přišel páter Bátor. Když přijel, hned ho vy-

kradli, doklady z auta mu vzali. Já jsem se u 

toho nějak nachomítl a ptal se „pane faráři, 

můžu vám nějak pomoc“? A takhle jsme se 

stali kamarády. Říkám, mělo to přijít dřív. A 

jsem vnitřně šťasten, že to tak dopadlo. Dřív 

to bylo jakoby z povinnosti, aby někdo ne-
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řekl. Teď už ne. Ale tam to musí nějak do-

zrát nebo dospět, já to neumím vysvětlit.  

Zažívali jste ve Lstiboři tlak, abyste 

z politických důvodů přestali chodit do kos-

tela? 

Tlak jsem žádnej nezažil. Akorát si mě jed-

nou pozvali funkcionáři něco vysvětlit na 

komunistickou schůzi. A tam nějakej rozum 

vykládal, co stojí církev stát, co dají za svíč-

ky a tak. No a já jsem nahlas řekl „tohle 

tady nebudu poslouchat“ a odešel jsem. My 

jsme v tomhle ohledu měli rozumnýho před-

sedu. Už mě pak na schůzi nezvali.  

Vy jste ještě studoval nějakou střední školu? 

V Boleslavi zemědělskou jsem studoval asi 

tři dni. Pak nás postavili na stupínek, bylo 

nás asi jedenáct, a řekli, že až se sblížíme 

s dělnickou třídou, studium nám není zame-

zeno, můžeme přijít. Študovat mě nenechali. 

Manželku taky prostě vyhodili z učení, pro-

tože byla taky ze sedlácký rodiny. 

Tyhle čistky byly hned po únoru 1948?  

Jo jo. Pak když zemřel tatínek, tak jsem 

musel domů sedlačit, a dodělával jsem školu 

v Liblicích. V létě jsem měl výjimku, to mi 

všicki kluci záviděli, že můžu chodit do školy 

až od devíti, abych stihl pokrmit a všechno, 

o žních.  

Jak to vypadalo zkraje 50. let? Pro rodinu to 

nebylo asi jednoduchý? 

Tatínek se týhle komunistický sibérie nedo-

žil. Pamatuju si přesně den, kdy jsem nastu-

poval na vojnu. Jednatřicátýho srpna 1952 

přišli dva esenbáci, s nima předseda národ-

ního výboru, a přišli převzít statek. Mamin-

ce řekli „vy nejste schopna zajišťovat kontin-

genty, pudete se mnou spisovat inventář“. 

Já už měl kufry na vojnu, jel mi vlak, ma-

minka slzavý údolí, ta nebyla schopná niče-

ho. Tak to s nima odchodila teta, co nám 

pomáhala. Sestra byla po zápalu mozkových 

blan s vážnýma následkama. To byla další 

přítěž.  

Tak vám vzali grunt.  

No byl nedostatek lidí. Ti byli v pohraničí, 

ve Lstiboři už bylo založený družstvo na tom 

větším statku Sochovom, a ty to nechtěli, 

tak to převzal národní výbor. Krávy si roze-

brali lidi do chalup, že dobytek musí žrát, a 

pole dělali nějak společně. Po roce na tom 

začalo hospodařit družstvo. 

Maminka se musela vystěhovat? 

No předseda národního výboru dovolil, kdo 

si najde byt ve vsi, že nemusí. Třeba man-

želky rodiče museli odejít jinam. Maminka 

byla z hospody, tak nám tam nechali míst-

nost. To víte, bez vody, suchej záchod, ale 

dalo se. Takže jsem po vojně domů už nešel.  

Pustili vás vůbec z vojny domů za mamin-

kou? 

No vůbec, poprvé asi po 14 měsícech. Ani 

když umřela babička, u který jsem vyrost, 

tak mě nepustili na pohřeb. Měli k tomu 

takový sentimentální řeči…jak to píše Švan-

drlík, tak to bylo.  

Vystihuje Švandrlík dobře vaši vojnu u čer-

ných baronů? 

No hodně pétépákům to vadí, zvlášť těm, co 

byli v dolech. Mám kamarády, co tam přišli 

o nohu, o život. Kdyžto my byli lehký pétépé, 

dělali jsme pozemní stavby. Já rukoval do 

Komárna, pak nás převelili různě, do Čásla-

vi budovat letiště, Šumava… na jedenácti 

místech celkem. Takoví kamarádi jsme byli, 

doteďka se scházíme.  

Jaké to bylo vrátit se z vojny a zvykat si na 

novou situaci a postavení? 

Já přišel z vojny po 27 měsících. A nic jsem 

neuměl. V žádným případě jsem nechtěl jít 

do zemědělství, tady ty gauneři, co nás vy-

hnali z baráku, já jsem prostě v Lstiboři tam 

jít nechtěl. Měl jsem strýce v Praze, tak 

jsem šel za nimi, jezdit traktorem na statek 

na Bílou horu. Ve Lstiboři byla tancovačka, 

potkal jsem kluky, co jsme se znali. Oni měli 

peníze, já prd, všichni dělali v traktorce. 

Dohadovali se u stolu, říkali „poď k nám 

dělat“, a ten jeden mi to pak zařídil. Tak 

jsem nastoupil v traktorový stanici 

v Českým Brodě. 

Po revoluci jste zažádali o restituci? 

Jojo, hospodaří na těch polích pan Socha, to 

byl dřív největší statek, vedle kostela. 

Mají vaše dcery vztah k té selské tradici? 
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Ne ne, ty to sice vyslechnou, ale ony měly 

ještě horší problémy, protože tchán byl dva-

krát v Jáchymově. Zdenina chtěla bejt kan-

torkou, ale jedna paní v komisi říkala, že 

s tímhle původem na učitelku teda ne. Tak 

šla na ekonomku a udělala ji bez problémů.  

Jaké to bylo potkávat ve vesnici lidi, komu-

nisty, kteří se podíleli na pronásledování 

rodin sedláků?  

Úplně v pohodě. Jelikož jsem věřící křesťan, 

všem jsem odpustil. Je to řízení boží. Jste 

hloupí, já vím, že to bylo ze závisti, ale... já 

se snažím vidět ty dobrý stránky. 

Došlo vůbec k tomu, že by někdo potom při-

šel a vyříkal si to s vámi nebo vaší mamin-

kou, pokusil se o smíření?  

Né. Třeba manžel maminčiny kamarádky, 

ten u nás spal a hlídal, abychom nekradli 

obilí. Ale jak říkám, já jsem všem odpustil. 

Bezvadně jsem se oženil, mám fajn holky. 

Akorát všichni stárnem. 

Některé jste již zaznamenaly každoměsíční 

pozvání na „setkání žen“ každou 1. středu 

v měsíci. Výjimky potvrzují pravidlo a v září 

se po prázdninové pauze sejdeme sice ve 

středu, ale až druhou středu – 13. září 2017 

od 20:00 – a nesejdou se jenom ženy, ale 

zveme též celé společenství živého růžence. 

K tomu nápadu přispělo i ono krásné da-

tum, které nám připomíná sté výročí od zje-

vení ve Fatimě (vždy 13. dne v měsíci od 

května do října 1917) . 

 Pojďme si to shrnout. 13. září 2017 jsou 

všichni účastníci živého růžence i další zá-

jemci o toto společenství zváni na faru do 

Oranžové zahrady. Začátek je ve 20:00. 

 Chtěli bychom se po rozdělení do 4 skupi-

nek pomodlit všechna tajemství. „Kde jsou 

dva nebo tři shromážděni jménu mém…“  

Za setkání žen 

PETRA MARHOUNOVÁ  

Za setkání žen živého růžence  

PETRA NAJBERTOVÁ. 

SETKÁNÍ NEJEN ŽEN SE ZÁŘIJOVÝMI OBMĚNAMI  

 

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT MISTRA JIŘÍHO STIVÍNA, 

V KOSTELE SV. JAKUBA V KOUNICÍCH, 1. ŘÍJNA 2017 OD 

18 HODIN. VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ (MKIC 

ČESKÝ BROD), NA MÍSTĚ 250,- KČ. VÝTĚŽEK BUDE 

VĚNOVÁN NA OPRAVU VARHAN KOUNICKÉHO KOSTELA.  

MAREK ORKO VÁCHA, ZNÁMÝ ŘÍMSKOKATOLICKÝ 

KNĚZ, TEOLOG, PŘÍRODOVĚDEC, PEDAGOG A 

SPISOVATEL, VYSTOUPÍ V KŘESLE PRO HOSTA, 

V PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ 2017 OD 19:00 HODIN V KD SVĚT. 

VSTUPNÉ V PŘEDPRODEJI 200,- KČ (MKIC ČESKÝ BROD), 

NA MÍSTĚ 250,- KČ.  
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JEDNA POSTAVA NA TÉTO PERSKÉ ILUMINACI Z ROKU 1307 (ULOŽENA JE 

V UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ VE SKOTSKÉM EDINBURGHU) POŽÍVÁ 

V KŘESŤANSKÉ TRADICI VÝZNAMNÉ ÚCTY. PŘIPOMÍNÁME SI JEJÍ SVÁTEK DEN 

PO PATRONOVI ČESKÉ ZEMĚ SV. VÁCLAVOVI. PODLE ISLÁMSKÉ TRADICE PRÁVĚ 

MOHAMEDOVI ZJEVUJE JEDNU Z KAPITOL KORÁNU. DŽÍBRÍL, TEDY 

ARCHANDĚL GABRIEL PO NAŠEM, JE JEDNÍM ZE SPOJUJÍCÍCH ČLÁNKŮ 

ABRAHÁMOVSKÝCH NÁBOŽENSTVÍ. „ČTENÍ“ ILUMINACE JE OBTÍŽNÉ A MOŽNÁ I 

ZNEPOKOJUJÍCÍ VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NAŠÍ KULTURNÍ TRADICI JE GABRIEL 

ASOCIOVÁN JAKO ZVĚSTOVATEL NAROZENÍ PÁNĚ, NIKOLIV JAKO TEN, KDO 

ZJEVUJE MOHAMEDOVI POSVÁTNÉ PÍSMO. ZOBRAZOVÁN JE NAVÍC JINOU 

UMĚLECKOU TECHNIKOU ZA POUŽITÍ JINÉ SYMBOLIKY. PERSKÉ STŘEDOVĚKÉ 

UMĚNÍ JE VÝJIMEČNÉ TÍM, ŽE ZOBRAZOVALO TVÁŘ MOHAMEDA, 

POVAŽOVANÉHO MUSLIMY ZA POSLEDNÍHO V ŘADĚ PROROKŮ. 


