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Drazí bratři a sestry,  

 

měsíc září je za námi. Mohli jsme v něm 

prožít několik poutních slavností. Vrcholem 

však bezesporu byla oslava posvěcení naše-

ho kostela, kterou jsme mohli prožít s naším 

biskupem, otcem kardinálem Dominikem 

Dukou. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem 

aktivně zapojili do přípravy a průběhu této 

oslavy, chci upřímně poděkovat. 

 V tomto měsíci jsme také zahájili výuku 

náboženství. Mám velikou radost z počtu 

dětí, které na náboženství chodí! Začaly nám 

také PDO (páteční dětská odpoledne), pří-

prava na křest, na biřmování, náboženství 

pro dospělé. Rozjely se další pravidelné akti-

vity. Ze všeho mám upřímnou radost. 

 Měsíc říjen, do kterého právě vstupujeme, 

bude v tomto pohledu již trochu klidnější, 

ustálenější. Už se dostáváme v tom dobrém 

slova smyslu do „zajetých kolejí“.  

 Měsíc říjen je měsícem růžence. Byl bych 

rád, kdyby tedy tato modlitba byla v tomto 

období trochu akcentována. Zde bohužel 

není příliš zvykem modlit se růženec i ve 

všední den půl hodiny přede mší svatou. 

Kostel je navíc tou dobou prázdný. Proto 

bych začal tím, že bych byl rád, kdybychom 

se v měsíci říjnu pomodlili v Českém Brodě 

po každé mši svaté ve všední den jeden de-

sátek růžence. 

 Jsem rád, že se farníci sami v naší farnosti 

rozhodli vytvořit a aktivně se zapojit do ži-

vého růžence. Právě společná modlitba de-

sátku může „posloužit“ v tomto měsíci jako 

podpora tohoto živého růžence. Rovněž se 

obracím na všechna další společenství u 

jednotlivých kostelů – pokusme se v našich 

kostelích v tomto měsíci scházet ke společné 

modlitbě růžence.  

 Těším se na další společné týdny na naší 

cestě k nebeskému království. Vašim rodi-

nám a veškeré vaší činnosti ve prospěch 

Božího království žehnám 

 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 
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VYBÍRÁME Z OBSAHU ČÍSLA 

MILÍ FARNÍCI,  

 

prožili jsme na události bohatý měsíc, jak je ostatně patrné z článků v tomto 

čísle. Začal školní rok i nová páteční dětská odpoledne, jezdilo se na výlety, puto-

valo se za živou vírou. Slavili jsme posvícení, užívali si světského radování. Ro-

diče se neúspěšně snažili vyhnout náměstí, kde na jejich děti čekaly nástrahy 

v podobě pouťových atrakcí. Cesta do kostela byla zkrátka o něco obtížnější než 

jindy. Pokud jste to ještě neučinili, můžete se v říjnu po vzoru sv. Františka 

z Assisi, jehož svátek slavíme, navrátit do normálu jednoduchého a přiměřeně 

asketického života.  

 V tomto čísle nenajdete rozhovor, protože autor rozhovorů a jeden z členů re-

dakce považoval za důležitější tentokrát využít omezený počet stránek k zamyš-

lení. Třeba vás bude inspirovat k  zamýšlení se nad tím, jaké tradice a hodnoty 

jsou pro nás důležité a proč. K rozhovorům se vrátíme v dalším čísle. A pokud 

máte nějaký nápad, kdo z našich mnohdy nenápadných spolufarníků se hodí pro 

rozhovor do farního času, dejte nám tip.  

 Petr Štěpán vymyslel nové slovo „zádveří“, ve kterém bylo zážitkem pobývat 

zejména během mše svaté s otcem kardinálem Dominikem, kdy se do kostelního 

zpěvu vkrádal Hurikán Dalibora Jandy. Chrámový sbor popovým stálicím naš-

těstí odolal.  

 Věříme, že četba tohoto čísla vám zkrátí chvíle prodlužujících se podzimních 

večerů. Na vaše příspěvky do listopadového čísla se budeme těšit do 20. října.  

 

JAROSLAV A PETRA NAJBERTOVI 
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ZÁŘIJOVÉ POUTĚ A POSVÍCENÍ 

V neděli ráno 24. září jsme s radostí 

přivítali našeho otce biskupa Dominika 

Duku. Na závěr slavnostní mše svaté 

u příležitosti posvícení kostela 

sv. Gotharda vysvětil nový městský prapor. 

Mše se při této příležitosti účastnili kromě 

historické městské gardy i představitelé 

města včetně starosty Jakuba Nekolného. 

Sbírka byla věnována na opravy kostela 

v Štolmíři. Otec kardinál po mši svaté 

zamířil s farníky do Oranžové zahrady, kde 

se všichni mohli potěšit připraveným 

občerstvením. Po krátké návštěvě, 

několika rozhovorech a společné fotografii 

s dětmi se následně odebral se členy 

pastorační rady farnosti na společný oběd.  

Na jubilejní 15. Národní svatováclavskou 

pouť do Staré Boleslavi zavítali i skupinky 

českobrodských poutníků. Hlavní skupina 

pod vedením otce Martina vyrazila už ve 

středu večer ze Starého Vestce. Jiní 

dorazili ráno směrem od Čelákovic nebo 

osobními auty. Hlavní mši na Mariánském 

náměstí celebroval biskup František  

Lobkowicz, kazatelem byl otec kardinál 

Dominik Duka. Několik tisíc poutníků si 

společně s ústavními činiteli připomnělo 

odkaz svatováclavské tradice pro dnešní 

věřící i českou státnost. Účastnit se mohli i 

modlitby u sochy Panny Marie Fatimské či 

Palladia země české.  

Naše duše opět zaplesala nad nádhernou 

výzdobou, která ozdobila náš kostel během 

posvícení. Obdivujeme, jak zručné ruce 

dokáží tu nesourodou směs krás přírody 

přetvořit ve snoubící se harmonii podzimu 

na oltáři a kazatelně, stejně tak koš s dary 

země u Panny Marie prostě neměl chybu.  

 Poděkování patří všem, kteří se jakkoliv 

podíleli na přípravách, ať už v podobě jídla, 

i všech ostatních drobnostech, které třeba 

ani nejsou na první pohled vidět, ale jsou 

pro hladký průběh nesmírně důležité. Ob-

zvlášť mne mile překvapila přítomnost 

mládeže na sobotním úklidu, těší mne, 

že se naše budoucnost nebojí práce. 

 Trochu nás mrzí, že se nenajde více lidí, 

kteří by věnovali půlhodinku hlídání koste-

la. Věřte, že to uteče docela rychle a může 

to být i velmi příjemný odpočinek 

v celkovém každodenním shonu. Boženka 

by tam pak nemusela trávit celé hodiny, 

zatímco se ostatní vesele baví na faře. 

REDAKCE 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 

Drazí bratři a sestry,  

v našem liturgickém 

okénku se věnujeme ak-

tivní účasti věřících. Už 

jsme si představili aktiv-

ní účast vnitřní, vnější a 

nyní se dostáváme ke 

třetímu rozměru této 

účasti, a to je svátostná. 

Co ale tato svátostná 

účast znamená? Jde jen 

o to, aby si člověk přišel 

pro eucharistii? 

 Jedním ze základních 

úryvků, který nám před-

stavuje tajemství eucha-

ristie, je šestá kapitola 

Janova evangelia. A tam čteme Ježíšova 

slova: „amen, amen, pravím vám: Když ne-
budete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, 
nebudete mít v sobě život“. A pak teprve 

připojuje pozitivní vyjádření: „kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, má život věčný a já ho 
vzkřísím v poslední den“. 

 Slyšíme dva podobné výroky, jeden nega-

tivní, jeden pozitivní. Nachází se v nich ale 

jeden podstatný rozdíl. Zatímco v negativní 

výpovědi (nebudete-li jíst) je užito slovo od 

slovesa „esthió“, jíst, tak v pozitivní výpově-

di (kdo jí mé tělo), je užito slovo „trógó“, což 

znamená nejen jíst, ale také žvýkat a mnohé 

další výrazy. Ježíš vybízí k tomu, aby člověk 

„žvýkal“ jeho tělo, aby jej přežvykoval. Člo-

věk nemá přijímat pokrm, který mu Ježíš 

nabízí, jen povrchně, ale má si ho osvojovat. 

Má jeho život přijímat za svůj. Má ho roz-

mělnit tak, aby se stal stravitelným i pro 

jeho vlastní život.  

 Jaký způsob života si má osvojit, je patrné 

z úvah o nápoji, který Ježíš nabízí. Krev 

byla podle semitského vnímání sídlem živo-

ta. Proto bylo přísně zakázáno požívat krev. 

Víme, že i ostatní národy a různé kmeny 

různě po světě měly takovéto přesvědčení. 

Požít krev někoho znamenalo přijímat jeho 

sílu, jeho ducha, jeho život. Ježíš prolévá 

svou krev pro to, aby ji člověk mohl požívat, 

aby z ní mohl přijímat Kristův život, vitalitu 

jeho života. To ale není vše. Onou krví také 

ukazuje, jakou realitu života člověk přijímá. 

 Proto, aby člověk mohl přijímat tento ži-

vot, bylo třeba, aby Ježíš svůj život položil, 

aby svou krev prolil. Tím, že Ježíš dává svůj 

život, tím ho dává nám všem. Tím, že ho 

ztrácí, ho rozdává všem. Pít Ježíšovu krev 

z náboženského hlediska židovského národa 

znamenalo hazardovat se svým životem, 

dělat věc, která si zasluhovala trest. Přijí-

mat Ježíšovu krev vyžaduje od člověka, aby 

„si zahrával“ se svým životem. Vyžaduje se 

totiž od něho, aby přijal Ježíšův způsob živo-

ta – ztratit svůj život, prolít jej. Pít Ježíšovu 

krev znamená nastupovat cestu trestu smr-

ti. Od člověka se vyžaduje, aby začal se 

svým životem nakládat tak, jak s ním na-

kládal Ježíš. Ostatně to vyjadřuje slavení 

každé eucharistie, alespoň, jak to říká svatý 

SVÁTOSTNÁ ÚČAST 
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Pavel: „kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete 

z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, do-

kud on nepřijde“ (1 Kor 11,26). Zvěstujeme 

smrt Páně, sami svým životem, svým dává-

ním, ji zvěstujeme. 

 Svátostná aktivní účast na slavení mše 

svaté od nás tedy vyžaduje, abychom si osvo-

jili, abychom „rozžvýkali“ a do svého života 

nechali proniknout Ježíšův způsob života. 

Takové přijímání eucharistie nás tedy pod-

statně proměňuje. Opravdu nejde jen o to, že 

přicházím k přijímání, ale já přicházím jako 

ten, kdo si chce osvojit Ježíšův způsob živo-

ta, a proto přicházím přijímat svátost, která 

mi také zprostředkovává milost 

pomáhající, která mi napomáhá 

k dosažení tohoto cíle. 

 U jídla obecně platí, že přijíma-

ný pokrm se stává naším tělem. 

U eucharistie je to ale pravý 

opak. My se stáváme tím, co přijí-

máme. Přijímat eucharistii tedy 

zcela přirozeně vyžaduje změnu 

mého smýšlení, způsobu prožívá-

ní mého života. Bez tohoto ani 

vlastně není možné plně mluvit 

o svátostné účasti. 

 Jak častokrát potřebuje ale přijímat tento 

pokrm? Stačí nám to jednou za týden, jak 

jsme si bohužel mnohdy až příliš pevně na-

vykli (jen jednou za týden). Víme, 

že v dějinách se otázka přístupu 

k eucharistii vyvíjela. Že není ani tak vzdá-

lená doba, a někteří ji pamatujete, kdy lidé 

přistupovali ke svátosti eucharistie jen spo-

radicky, jen několikrát do roka. V této době 

lidem stačilo eucharistii mnohdy „jen“ vidět 

(proto máme velké hostie, proto se při pro-

měňování zvoní, proto se rozvinuly eucharis-

tické adorace a eucharistická procesí…). 

Jedna věc nás ale možná překvapí, a to, 

že církev k tomuto nikdy nevybízela, že nao-

pak i v době, kdy se toto pojetí nejvíce rozvi-

nulo, církev hovořila o častém přijímání. 

 Tak například i Tridentský koncil užíval 

termín „časté přijímání“. Do praxe to ovšem 

uvedeno nebylo. Velký zlom nastal za půso-

bení papeže Pia X., který 20. prosince roku 

1905 vydal dokument Sacra Tridentina Sy-

nodus. Tento dokument začíná následujícími 

slovy:  

 Posvátný Tridentský sněm, uvažujíce 
o nevýslovných pokladech milosti, které jsou 
svěřovány věřícím v přijímání Nejsvětější 
eucharistie, říká: «Nejsvětější koncil by si 
přál, aby na každé mši svaté, věřící, kteří se 
jí účastní, se nespokojovali pouze 
s duchovním přijímáním eucharistie, ale aby 
přijímali eucharistii také svátostně». Tato 
slova ukazují dostatečně jasně, jak si církev 
přeje, aby všichni věřící přistupovali každý 
den k této nebeské hostině, z níž mohou 
přijímat hojné plody posvěcení. 

 Chtěl bych vyzdvihnout papežova slova 

o tom, že církev si přeje, aby všichni věřící 

přistupovali k eucharistii každý den. Samo-

zřejmě ne každý může každý den přicházet. 

Ale přesto bychom si měli uvědomovat, 

že tímto pokrmem bychom se měli toužit 

sytit co nejčastěji. Že je zvláštní, když tento 

pokrm odmítáme. A to ať při účasti na mši 

svaté (z nějakého „zbytečného“ důvodu ne-

chodím ke svatému přijímání – například 

neochota jít ke svátosti smíření), nebo také 

někdy během týdne, kdy mám čas, a přesto 

do kostela nepřijdu. 

 V eucharistii máme pokrm pro život věč-

ný. Milí farníci, chtěl bych vás jako váš du-

chovní správce, jako pastýř k věčnosti, 

s velkou naléhavostí pozvat a povzbudit 

k tomu, abyste přistupovali k eucharistii co 

nejčastěji (pokud vám nebrání stav těžkého 

hříchu). A abyste k ní přistupovali způso-

bem, který je vyjádřen ve zmíněné 6. kapito-

le Janova evangelia. 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

PÍT JEŽÍŠOVU KREV Z NÁBOŽENSKÉHO 

HLEDISKA ŽIDOVSKÉHO NÁRODA 

ZNAMENALO HAZARDOVAT SE SVÝM 

ŽIVOTEM, DĚLAT VĚC, KTERÁ SI ZASLUHOVALA 

TREST. PŘIJÍMAT JEŽÍŠOVU KREV VYŽADUJE OD 

ČLOVĚKA, ABY „SI ZAHRÁVAL“ SE SVÝM 

ŽIVOTEM. VYŽADUJE SE TOTIŽ OD NĚHO, 

ABY PŘIJAL JEŽÍŠŮV ZPŮSOB ŽIVOTA. 
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ŘÍJEN - HISTORIE POŘÍČAN 

Jak dokládají archeologické nálezy, bylo 

okolí dnešní obce souvisle osídleno již 

v mladší době kamenné. Tehdejší osada byla 

umístěna na návrší nad ohybem potoka 

Šembery, kde střežila vstup do údolí. Poz-

dější slovanské osídlení se datuje od 

8. století našeho letopočtu. Na přelomu 

9. a 10. století místní obyvatelstvo přešlo 

ze sídliště hradištního typu do nivy potoka 

Šembery a na přilehlý jižní svah. 

 První dochovaná písemná zmínka 

o Poříčanech pochází z roku 1295. O původu 

názvu obce existuje několik domněnek. Nej-

pravděpodobnější je, že název Poříčany je 

odvozen od polohy osady při vodním toku. 

Název obce se však během let v historických 

dokumentech objevuje v různých tvarech - 

známy jsou např. Porechan, Porzeczan, 

Porzieczan, Borzczan, Borzacza nebo Po-

riczan. Podle lidové pověsti vznikl název 

Poříčany tehdy, když Anna Pastižovská 

projížděla vsí přes Šemberu a jelikož to byla 

významná paní, pojmenovalo se toto místo 

„Poříčí svaté Anny“. Z toho později vznikly 

Poříčany.  

 Od 14. století je v Poříčanech zmiňován 

kostel. Ten byl ve svých počátcích stavbou, 

která spojovala jak funkci duchovního cen-

tra, tak i funkci pevnosti. Roku 1358 se stal 

kostel farním, v této době můžeme v obci 

předpokládat již také existenci farní školy. 

Po husitských válkách kostel patřil určitou 

dobu utrakvistům. V první polovině 

17. století zasáhla do osudů celého kraje 

třicetiletá válka. Řada vsí tehdy zanikla. 

Poříčanský kostel zůstal po válce neobsazen 

farářem a začal postupně chátrat. O století 

později záznamy uvádí, že byl poříčanský 

kostel velice zchátralý. Kvůli špatnému sta-

vu bylo nakonec rozhodnuto o jeho zbourání 

a na původním místě byl v roce 1750 stavěn 

nový barokní farní kostel Narození Panny 

M a r i e  p o d  p a t r o n a c í  k n ě ž n y 

z Lichtensteinu, Marie Terezie z rodu Savoj-

ského. Od roku 1987 je kostel filiálním čes-

kobrodské farnosti, v současné době 

v zanedbaném stavu. Místní spolek Kostel, 

z. s. zde příležitostně pořádá kulturní akce a 

udržuje jeho interiér a okolí v přijatelném 

stavu. O poříčanském kostele více v jednom 

z dalších čísel farního časopisu. 

 Obec byla po většinu své existence součás-

tí černokosteleckého panství, na kterém se 

vystřídalo několik majitelů. V roce 1626 toto 

panství koupil Karel, kníže z Lichtensteina. 

S ním se dostaly Poříčany do držení tohoto 

rodu až do roku 1945.  

 Velkým přínosem pro rozvoj Poříčan 

v 19. století byla výstavba železnice Vídeň – 

Olomouc – Praha, která byla dokončena 

roku 1845. Se vznikem železniční zastávky 

v roce 1874 se v Poříčanech vytvořily přízni-

vé podmínky pro rozvoj. Začali se zde usazo-

vat železniční zaměstnanci, kteří pak tvořili 

KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE 

V POŘÍČANECH. FOTO P. VILGUS 
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významnou část zdejšího obyvatelstva, 

a díky rychlému spojení s Prahou se v obci 

začali usazovat také lidé dojíždějící za prací 

v průmyslu. Koncem 19. století se význam 

železnic rozšiřoval o využití k hospodářským 

místním účelům - především pro potřeby 

rozvoje zemědělství.  

 Poříčany v druhé polovině 19. století rych-

le rostly. Mezi léty 1840–1880 zde počet oby-

vatel stoupl z 487 na 860. O rozvoji obce 

v druhé polovině 19. století svědčí i velký 

rozmach řemesel, V roce 1865 byla vybudo-

vána silnice z Českého Brodu přes Klučov 

a Poříčany do Sadské.  

 Počátek 20. století přinesl vedle růstu obce 

také rozvoj kulturního a společenského živo-

ta, kdy jsou zakládány sportovní a osvětové 

spolky. V roce 1933 pak byla uvedena do 

provozu nová školní budova. 

 V Poříčanech dnes žije 1 538 obyvatel. 

Zdejší Základní školu T. G. Masaryka na-

vštěvuje více jak 250 děti nejen z Poříčan, 

ale i okolních obcí. Obec dnes žije poklidným 

životem, aktivně zde svou činnost rozvíjí 

Tělocvičná jednota Sokol, fotbalový SK Poří-

čany a Spolek dobrovolných hasičů. Malá 

vzdálenost od Prahy a výborné dopravní 

spojení dávají příslib rozvoje a stavebního 

ruchu v obci. Poříčany jsou navíc díky své 

poloze ideálním východiskem pěších 

i cyklistických výletů. 

J. RYTINA 

 V posledních týdnech rozvířila české 

sociální sítě kauza odmazávání křížů 

z kostelů na obalech zboží nabízeného 

v nákupním řetězci Lidl. Kdo občas jede 

přes Bylany, mohl si všimnout, že věž 

našeho filiálního kostela sv. Bartoloměje 

dopadla ještě hůř a přišla nejen o vrcholo-

vý kříž, ale hned o střechu i s celým kro-

vem. Jak k tomu došlo? Zasvěcení farníci 

vědí, že stav všech střech na bylanském 

kostele nebyl, resp. není v dobré kondici a 

doba jejich životnosti je už věc minulosti. 

Jejich obnova se připravovala několik let už 

za P. Matúše, vždy však dostala přednost 

jiná priorita (vloni farnost dokonce nabíze-

nou dotaci nepřijala). Letos se konečně za-

blýsklo na lepší časy – my, kteří se o tento 

kostelík staráme, doufáme, že se bude blýs-

kat i v budoucnu (jak známo, stačí, když 

kape… tedy ne zrovna ze stropu do lodi, jak 

to v Bylanech známe). Farnost získala 

z ministerstva kultury ČR dotaci lehce pře-

sahující 300 tisíc Kč. V květnu vybraná fir-

ma sejmula střešní krytinu a zjistilo se, že 

krov byl tak napaden hmyzem, že je nutné 

ho celý odstranit. I to se stalo, ale peněz na 

nový se už nedostává – musíme jen doufat, 

že se zase příští rok blýskne na časy. Ano, 

je pravda, že problém s havarijním stavem 

střechy tím vlastně pominul. Když jsme byli 

s manželkou Lenkou obhlížet interiér věže 

bez krovu, ihned jsme si říkali, že zde vlast-

ně máme docela pěknou hvězdárnu. Dnešní 

postkřesťanská doba často hledá nové využi-

tí venkovských kostelů – v tom jsme 

v Bylanech napřed .  

 Skutečný křesťanský život se prý vyznaču-

je nadějí, chcete-li optimismem. Mnozí 

z členů naší rodiny jsou k budoucnosti sta-

vebních oprav bylanského kostelíka optimis-

tičtí (otec Martin s tichými sbírkami a svou 

péčí jistě nezůstane jen u štolmířského kos-

tela), já osobně se řídím citátem z Písma 

svatého: „Proste a dostanete, tlučte a bude 

vám otevřeno“. Jen se často ptám „Pane, ale 

koho bych měl v tomto případě tlouct….?“ 

 

VLADIMÍR J. MRVÍK 

ŘÁDIL V BYLANECH LIDL? 
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OPRAVY KOSTELŮ 

Jak jistě víte, v naší farnosti máme kromě 

farního kostela sv. Gotharda v Českém Bro-

dě ještě dalších osm filiálních kostelů. Jsem 

nesmírně rád, že u těchto kostelů jsou aktiv-

ní různí jednotlivci či celá společenství. 

Že  se tato společenství v různé míře starají 

o tyto kostely. Jedná se o věc, která by měla 

být naprosto normální, běžnou a 

v některých krajinách naší země tak tomu 

je. Ale už jsem se mohl setkat i s tím, že toto 

nefunguje. Nechci to tedy brát jako samo-

zřejmost, ale chtěl bych všem, kdo se starají 

o jednotlivé kostely farnosti, moc poděkovat. 

Opravdu si nesmírně vážím vaší služby, 

ochoty a vašeho nasazení. 

 Co už není ani běžné, je, pokud jednotlivá 

společenství s velkým nasazením spolupra-

cují a nasazují se pro opravy kostelů. 

V tomto je českobrodská farnost skutečně 

výjimečná (alespoň co se naší arcidiecéze 

týká). Chci tedy i v tomto ohledu v první 

řadě poděkovat. Zároveň bych ale chtěl po-

vzbudit v pokračování takovýchto aktivit. 

Chtěl bych vás poprosit, abyste se snažili, 

v možnostech jaké máte, shánět různé, tře-

ba i malé, finanční prostředky na opravu 

našich kostelů (třeba když někam vyjedete, 

pokud o někom víte, kdo by mohl, či chtěl 

přispět…). I z tohoto důvodu jsem se, společ-

ně s ERF, rozhodl pro vytvoření fondů na 

opravu jednotlivých kostelů. Každý z vás si 

tak může zvolit, pokud chce přispět na ně-

který z konkrétních kostelů (a třeba dát i 

měsíční trvalý příkaz na nějakou sumu). 

Posílat peníze můžete na farní účet – 

4040404040/2700. Aby bylo jasné, na který 

kostel přispíváte, opatřete platbu konkrét-

ním variabilním symbolem. Variabilní sym-

bol byl určen také pro pastorační aktivity 

farnosti. 

 Prosím, pokud budete přispívat převodem 

na účtu, nedoplňujte žádnou poznámku 

(třeba, že přispíváte na varhany, nebo tak 

něco), protože v takovém případě musíme 

obnos vykázat přesně na tuto činnost, a to 

v tom roce, kdy byly peníze poslány. A to by 

pro nás byla velká komplikace. Díky zadání 

variabilního symbolu je jasně stanoveno, že 

peníze nemohou být užity na jiný projekt, 

než na ten, který jste určili. 

 Ještě jednou vás prosím, pokud byste vě-

děli o někom, kdo by mohl přispět, zpro-

středkujte mu tuto možnost. V současné 

době je možné žádat o různé dotace a tyto 

žádosti jsou ve velké míře schvalovány. Kaž-

dá dotace ale potřebuje naše spoludofinanco-

vání (například dotace na 700 tisíc potřebu-

je spoluúčast 300 tisíc Kč). A v současné 

době jsme schopni zažádat o více dotací, než 

jsme schopni dospolufinancovat. Peníze, 

které bychom mohli získat v dotaci (oněch 

700 tisíc) tedy nežádáme, protože nemáme 

dost peněz na doplacení. A to je škoda. 

 Ještě jednou děkuji vám všem, kteří 

s láskou, nasazením obdivuhodně pečujete o 

naše kostely. Pán Bůh vám to zaplať! 

Důvod vkladu hotovosti 

(příspěvky na kostely obecně) 

Variabilní 

symbol 

Český Brod 10901 

Tismice 20901 

Přistoupim 30901 

Bylany 40901 

Lstiboř 50901 

Poříčany 60901 

Bříství 70901 

Kounice 80901 

Štolmíř 90901 

Pastorační aktivity (materiály pro 

PDO, pro různé evangelizační akti-

vity, hostie ke mši svaté…). 

111 
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Na začátku bylo slovo, respektive slov 
několik. To slovo bylo od otce Martina. 
To slovo byl bláznivý nápad.  
 
 Ve čtvrtek 14. září slavila celá katolická 

církev svátek Povýšení sv. Kříže. Moc farní-

ků to netušilo, ale na území naší farnosti se 

nachází zřícenina barokní kaple Povýšení 

sv. Kříže, a to na kopci nad obcí Bříství. 

Kapli ve tvaru kříže nechali postavit roku 

1714 z peněz veřejné sbírky břístevští farní-

ci a původně se muselo jednat o působivou a 

velmi kvalitní barokní architekturu. Stavba 

neměla ovšem moc štěstí a hned dvakrát 

vyhořela – nejprve do ní roku 1764 uhodil 

blesk, který zapálil šindelovou střechu. Ob-

novena byla na počátku 19. století a již 

o několik let později se jí stal osudný 30. 

duben 1818, kdy místní chasa slavila čaro-

dějnice, pálila na kopci velký oheň a do výš-

ky vyhazovala zapálené větve. Jedna bohu-

žel spadla na střechu kaple a ta vyhořela 

podruhé, definitivně. Během 20. století se 

z ní stala malá romantická zřícenina, obsá-

zená po druhé světové válce borovicemi. 

Kaple dnes není (naštěstí) v majetku čes-

kobrodské farnosti, vlastních „zřícenin“ má-

me přeci jen už tak dost. 

 P. Sklenář přišel s nápadem oživit toto 

posvěcené místo a uspořádat zde mši svatou 

(po jak dlouhé době asi první?). A aby se 

jednalo o ještě zajímavější akci, přišel 

s návrhem slavit mši po vzoru prvních křes-

ťanů s východem slunce – prostě těžká ro-

mantika, byť nedostupná pro většinu pracu-

jícího lidu. I stalo se. Ještě za tmy jsme se 

postupně v malých hloučcích různými do-

pravnými prostředky prokousali nejprve 

slunečnicovým polem, poté uskutečnili vý-

stup na dotčený vrch a nahoře po polapení 

dechu se teprve s nastávajícím šerem po-

stupně rozkoukali a dozvěděli, s kým že 

vlastně jsme se ve zřícenině kaple sešli. 

Účast byla velmi hojná, celkem se nás sešlo 

na pětadvacet, a to nejen z naší farnosti, 

ale i z farností okolních! Během mše lehce 

mrholilo, což by se dalo interpretovat i jako 

požehnání shůry, a bylo ponuře zataženo, 

takže hollywoodský romantický východ 

slunce se úplně nekonal, ale duchovní záži-

tek to alespoň pro mě plně přebil. Na ranní 

mši jsem myslel celý den a v chmurném po-

časí mě hřála na duši. 

 Na závěr musím ještě prozradit, že jsme 

nebyli první, kdo přišel s nápadem oživit 

bývalou kapli Povýšení sv. Kříže. Na inter-

netu jsem zjistil, že v září 2010 se tady ko-

nala dokonce svatba – své ano si tady řekli 

Roman a Lucie Pavlíčkovi. 

VLADIMÍR J. MRVÍK 

BŘÍSTEVSKÉ POVÝŠENÍ NA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE 

Opravdu jen čtyři maminky cítí, že na 

spoustu otázek neumějí svým dětem odpově-

dět a chtějí to změnit? Věřím, že nakonec 

nás bude více. Nevadí, že jste nebyli na 

úvodní schůzce. Přidejte se k nám – každé 

první úterý v měsíci od 19 h v Oranžové 

zahradě - začínáme Dějinami spásy, v září 

první 4 kapitoly z cyklu IVN na http://

masklen.webnode.cz. Další setkání je 

v úterý 3. října 2017. 

 V úterý 12. září jsem byla poněkud 

v rozpacích, když na schůzku ohledně nábo-

ženství pro dospělé přišli pouze 4 lidé. Jsem 

asi idealista, ale vážně jsem čekala, že při-

jdou davy lačnící po vzdělání zdarma. Pro 

děti tak nějak cítíme, že je vzdělávání o vě-

cech víry vhodné, ale pro nás dospělé už 

nikoliv? To už opravdu všechno víme, nebo 

se to sami dokážeme naučit lépe, tak k čemu 

se zavazovat?  

 Jasně, existuje několik webů a nepřeberné 

množství knih o víře, až je někdy složité se 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PRO DOSPĚLÉ - HOSTINA BEZ HOSTŮ 
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Kdy vznikly Lstibořské listy podzimu?  

Před zahájením rozsáhlé opravy kostela 

Nanebevzetí Panny Marie ve Lstiboři se 

uskutečnily 1. Lstibořské listy podzimu dne 

22. 10. 2011. Výtěžek z koncertu byl použit 

symbolicky jako první dar pro opravu koste-

la. Důležitá byla zejména informace pro ob-

čany, že se bude opravovat kostel, a vzniklo 

Občanské sdružení pro opravu kostela Na-

nebevzetí Panny Marie ve Lstiboři.  

 

2. Lstibořské listy 

Mottem této hudební slavnosti je poděková-

ní za provedenou opravu. Rozsah prací byl 

postupně rozšiřován podle získaných finanč-

ních prostředků a nejméně 10krát rozšířen 

oproti původnímu záměru opravy z roku 

2011. 

Koncert se uskuteční dne 8. 10. 2017 

v 18 hod. v kostele Nanebevzetí Panny 

Marie ve Lstiboři. 

 

Smyčcový orchestr Vox Bohemica pro-

vede skladby: 

J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle, d-

mol 

A. Dvořák: Serenáda pro smyčcový or-

chestr E dur 

Recitace pan Rudolf Kvíz 

 

Všichni jste srdečně zváni.  

O. SOCHA 
 

2. LSTIBOŘSKÉ LISTY PODZIMU - POZVÁNKA 

v nich vyznat, ale věřte, že málokteré nabí-

zejí tak ucelený souhrn témat na jednom 

místě, jako webové stránky otce Martina. 

Pravda, také jsem se na první pohled zalek-

la, že je toho na jeho webu opravdu hodně, 

ale pak mi došlo, že to není překážka, 

ba naopak. Mají  přece sloužit 

k celoživotnímu vzdělávání, takže je prostě 

nejde přečíst celé najednou. Proto je, mys-

lím, dobré udělat nepatrný závazek 

k společnému setkání jednou měsíčně s mož-

ností si nad vybranými tématy zadiskutovat. 

Já to tedy potřebuji, protože bez téhle zpět-

né vazby bych to opět posunula na později, 

takže na nikdy. Věřím, že tam nakonec kaž-

dý najde to, co potřebuje.  

 Když vařím nějaké jídlo a dětem nechut-

ná, cítím se zklamaně, že moje snaha nebyla 

oceněna. Je bohužel pravda, že nejsem vů-

bec dobrá kuchařka. A tak je potřeba to 

zkoušet pořád dokola, aby se mé kulinářské 

umění alespoň pomaličku zdokonalovalo. 

Jak se asi cítí otec Martin, když nám nejen 

na svých stránkách nabízí celý raut přispí-

vající k našemu spasení, a my se na tu hosti-

nu nehodláme obtěžovat přijít? Opravdu 

nám po celý život bude stačit ta krupicová 

kaše, kterou jsme se naučili v dětství?  

 

PETRA NAJBERTOVÁ 
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CYKLOVÝLET PŘEROV NAD LABEM 

Stejně, jako jsme prázdniny první červenco-

vou sobotu začali, tak jsme je první zářijo-

vou sobotu i ukončili. Cyklovýletem, jehož 

cílem byl Přerov nad Labem a kaplička 

sv. Vojtěcha. 

 Tentokrát nebyla naplánovaná trasa ani 

tak dlouhá, ani tak kopcovitá, a tak jsem se 

rozhodla vzít s sebou syna Jendu, a aby měl 

k sobě parťáka, také synovce Ondru.  

 Sešli jsme se opět před farou a rozdělili na 

dvě skupiny. Já se svou chlapeckou druži-

nou, Aleš a Vojta Kašparovi, Anežka Červe-

ná (tentokrát jela sama, protože Martin si 

stále ještě nenechal opravit přetržený řetěz) 

a Jonáš Přibyl jsme vyrazili na kolech. Zby-

tek, tedy Patricie, Martin, Bětka, Martina a 

Anička tvořili s autem sběrný tým a první 

pomoc. Bohu díky, nebylo jich třeba.   

 Vyzbrojeni dobrotami na piknik a dobrou 

náladou jsme vyrazili směr Štolmíř, kde 

jsme přibrali ještě Míšu. 

 Přes veškerá má upozornění a dobře míně-

né rady, že se musí dodržovat odstupy a 

dávat pozor a nedělat blbiny a jezdit výhrad-

ně vpravo a včas přehazovat atd., se stalo, 

že Jendovi spadl řetěz a Ondra, nemaje od-

stup, do něj naboural. Dobrá nálada mě pře-

šla. Pomyslela jsem si, že dva kluky opravdu 

nezvládnu a myslela jsem na návrat. Naš-

těstí pro mě se Jendy ujal Vojta a já se o něj 

už nemusela starat. Má pozornost se tedy 

zaměřila na synovce, který mi svěřil tajem-

ství, že jeho největší výkon vůbec je 18 km 

pěšky a že má tedy v plánu se dnes překo-

nat. Pěkně děkuji, co teď s ním? Před námi 

cesta přes 30 km. Ale výzva to byla. Třeba 

se mu to povede. 

 Vzhledem k tomu, že v pátek hodně prše-

lo, museli jsme pozměnit plány a místo po 

polních cestách jet po silnici přes Mochov. 

Do Přerova jsme dorazili v pořádku a 

v dobrém čase. Kaplička sv. Vojtěcha se 

studánkou stojí na kopečku mezi poli a mys-

lím, že nejen já jsem o ní nikdy neslyšela. 

Dlouhá léta byla ve špatném technickém 

stavu, v roce 2007 prošla rekonstrukcí, 

v letech 2005-2008 byla osázena přístupová 

cesta ovocnými stromy a v roce 2010 znovu 

vysvěcena. Opravdu velmi pěkné místo pro 

rozjímání. Zde se obě skupiny sešly, společ-

ně pojedly, odpočinuly a poté před kapličkou 

pomodlily.  

 Zde nás také Anežka trošičku vyděsila. Na 

kopečku foukalo, všichni jsme se přioblékli, 

jen jí byla stále zima. Vypadalo to na teplotu 

a deportaci domů vozem. Ale protože je 

Anežka bojovnice a protože jsme se nacháze-

li na posvátném místě, za chviličku se okle-

pala a pokračovala kolmo 

dál. 

 Po jídle nás přepadla 

chuť na kávu. Padlo roz-

hodnutí  zahnat j i 

v Přerově v restauraci se 

zahrádkou.  Pan vrchní 

(nebo majitel?) se mírně 

divil, že tolik lidí si objed-

nalo pouze kávu, limoná-

du a polévku. Moji hoši 

nám reputaci zachránili, 

oba si dali řízek, přes mé 

protesty s hranolky místo 

brambor. 

 Po příjemné restaurační 

přestávce se skupiny opět 
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rozdělily. Pěší si dali procházku po Přerově s 

návštěvou skanzenu, protože po dešti se po 

turistické zelené přes bláto jít nedalo. Cyk-

listé vyrazili po cyklostezce k Labi. Ano, i 

tam bláto bylo, což ovšem nikomu nevadilo. 

Nikomu, kromě mne. Protože jsem do něj 

zajela a už nevyjela. Měla jsem ho všude…

v botách, pod blatníky, ale i brzdách. Přesta-

ly brzdit. Přesto jsem jela dál, což náležitě 

ocenil můj manžel, který mi kolo servisuje.  

 Bláto nám z kol lítalo ještě na silnici ze 

Sedlčánek. Tam už bylo na synovcovi vidět, 

že toho začíná mít dost. Nic však neříkal a 

s pohledem upřeným před sebe na silnici 

urputně šlapal. Opatrně jsem se podívala po 

Jendovi, jak ten na tom je. Ale i on, pro mne 

překvapivě, pod Vojtovým a Jonášovým do-

hledem ujížděl dál. Jak je to možné? Jet 

s ním sama, už by dávno kvílel.   

 Ve Vykáni na návsi pod lípou jsme si udě-

lili poslední instrukce: každý podle své kon-

dice vyjede vykáňský velekopec až nahoru, 

pokud možno bez slézání z kola. S trochou 

povzbuzování se to podařilo opravdu všem, 

tedy i mým klukům. O Anežce jsem nepo-

chybovala, je to přeci již zkušená cyklistka, 

Jendu vytáhl nahoru Vojta a sám sebe 

opravdu překonal i Ondra. 

 Výlet jsme příjemně zakončili u Kašparů 

na zahradě s domácím koláčem (půlku ho 

spořádal sám náš Jeník) a čajem ze zahrad-

ních bylin.  

 Když tak při psaní článku vzpomínám, 

vybaví se mi hezky strávený den s fajn lid-

mi. Já sama se již těším na příště a doufám, 

že se k našim dobrodružstvím připojí i další. 

 

PETRA ASCHENBRENNEROVÁ 

Na konci prázdnin jsem si připravo-

vala aktovku do třetí třídy. Myslela 

jsem na to, abych měla ořezané pas-

telky, zkoušela jsem, jestli mě netlačí 

bačkory, jestli nemám děravou pláš-

těnku do družiny a těšila jsem se na 

nové sešity a učebnice. Tolik jsem se 

těšila a zároveň jsem se i bála, abych 

měla v aktovce všechno, co budu po-

třebovat. Nakonec, když mi maminka 

řekla, že půjdeme do kostela na žeh-

nání aktovek, napadlo mě, co mi ještě 

chybí - požehnání! 

 Otec Martin - pan farář od sv. Go-

tharda nás děti, které chodí do školy, 

pozval k oltáři, i s aktovkami a taš-

kami na zádech. Rozestavili jsme se kolem 

něj a on nám aktovky pokropil svěcenou 

vodou. Když se blížil ke mně, otočila jsem se 

k němu zády, aby mi na aktovku spadlo co 

nejvíc kapiček.  

 Rodiče mi říkají, že chodit do školy je hod-

ně důležité. Naučíme se tam spoustu nových 

věcí, které jsou zajímavé. Třeba počítat, číst 

a psát, umět malovat a vyrábět, i se slušně 

chovat. Také vím, že každý do školy chodit 

nemůže, protože na to nemají peníze. Anebo 

v některých zemích třeba žádná škola není.  

 Při žehnání aktovek jsem poděkovala Bo-

hu, že můžu chodit do školy a na různé 

kroužky. S Božím požehnáním se mi v no-

vém školním roce bude určitě dobře dařit. 

A to přeju i ostatním dětem, které nechodí 

do kostela a požehnání si v aktovce nepone-

sou. 

Děkuji.     EMA MARIA NOVÁKOVÁ 

CO NESMÍ CHYBĚT V ŽÁDNÉ AKTOVCE? 
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Na den 25. září tohoto roku bylo sjednáno 

odvetné utkání katolických kněží Moravanů 

proti Čechům, tentokrát v Pyšelu na Vysoči-

ně. Náš odvoz si vzal na starost Marek Vo-

máčka, který také přijal funkci trenéra to-

hoto českého fotbalového týmu. Vyrazili 

jsme z Českého Brodu cca v 11 hodin dopo-

ledne. V Kolíně k nám přistoupili bratr na-

šeho otce Marek a otec Georges a pokračo-

vali přes Havlíčkův Brod na Pyšel.  

 Tam jsme po několika objížďkách a leh-

kém bloudění dorazili kolem půl druhé. Po 

nás se pak začali sjíždět i ostatní. Mezitím 

se vyčasilo, což mělo samozřejmě vliv i na 

pozitivní náladu a humor všech aktérů. 

Chvíli se instalovaly brankové sítě, probíha-

lo rozcvičování a rozhýbávání hráčů a tak-

tické porady s trenéry obou týmů. Z pěkně 

upravené zelené plochy fotbalového hřiště 

byl hezký pohled na nedaleký kostelík 

s baňatou červenou věží, posazený mezi 

vzrostlými zelenými stromy, což dělalo této 

akci příznačný kolorit. Podél zábradlí oddě-

lujícího plochu hřiště se tísnil docela slušný 

počet diváků. Na tuto akci přijel i štáb re-

portérů z radia PROGLAS. Mně byla opět 

přidělena na poslední chvíli funkce lajnové-

ho rozhodčího, protože ten k tomu určený se 

nedostavil.  

 V 15 hodin začalo utkání mezi červenočer-

nými Moravany a modrými Čechy. Nejdříve 

se oba týmy jak se říká „oťukávaly“ a hrálo 

se při střídavých nepřesnostech většinou ve 

středu hřiště. Postupně však Češi začali 

získávat převahu. Moravané na ní odpoví-

dali jen ojedinělými protiútoky, které však 

končily někde před šestnáctkou a co prošlo, 

posbírali obránci nebo brankář P. Kamil 

Vrzal. Náš pater Martin se pohyboval na 

levé straně útoku, odkud podnikal nebez-

pečné výpady na branku soupeře. Ve 26. 

minutě utkání se již prosadil, když po cen-

tru z pravé strany obránce Moravanů špat-

ně odhadl své postavení a míč jej přeletěl na 

P. Martina, který z levého rohu malého váp-

na střelou k bližší tyči poprvé skóroval.  

 Potom buď Češi přestali hrát, nebo se 

Moravané zmobilizovali a po několika jejich 

příležitostech jednu z nich ve 30. min. vyu-

žili a hlavou vyrovnali. Pak měli ještě něko-

lik dalších šancí, do kterých se nejvíce do-

stával jejich hráč s číslem 10, což byl armád-

ní kaplan P. Jaroslav Knichal, ale to bylo 

tak vše. Pak zase začali přebírat iniciativu 

hosté, která ve 39. min. hry po krásné akci 

vyústila v nádherný druhý gól P. Martina 

po jeho polovysoké střele ze středu hranice 

šestnáctky (na branku Moravanů stříleli i 

jiní např. P. Vítek Uher, který se často stří-

dal s P. Martinem, P. Vlček či P. Lobo, jed-

ODVETNÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS KNĚŽÍ MORAVA VS ČECHY 

SKLENÁŘ HATTRICKEM ZAŘÍDIL ČESKÉ VÍTĚZSTVÍ, DALŠÍ ZÁPAS HOSTÍ ČESKÝ BROD 
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nou i P. Georges, který však byl důležitý 

hlavně při bránění). Za domácí se do šancí 

dostával zejména P. Knichal, ale snažila se i 

dvanáctka, P. Mičánek a další. Ve 41. min. 

utkání za ruku domácích v pokutovém úze-

mí rozhodčí nařídil penaltu, jejíž exekuce se 

ujal P. Martin, který míč s ledovým klidem 

uklidil k pravé tyči soupeřovy brány. 3 : 1. 

Do poločasu se již nic důležitého nestalo.  

 Do druhého poločasu nastoupili domácí 

s odhodláním ještě se poprat o výsledek 

utkání. Standardními situacemi zatlačili 

hosty a ohrožovali jejich branku. V 59. min. 

došlo k nezaviněnému střetu našeho otce 

s obráncem a náš pater to odnesl lehkým 

zraněním kolene, které nebylo vážné. 

V 64. min. přišla po rohu velká šance hostů, 

ale míč z jejich hlavy šel mimo bránu. Poté 

zase měli hosté štěstí, kdy se míč po střele 

odrazil od břevna do brankáře a od něj na 

roh. Pak P. Knichal z vyložené šance trefil 

mimo. V 69. min. po samostatném průniku 

zvýšil na 4 : 1 s dvanáctkou hrající 

P. Pitřinec. Pak se již do konce utkání jen 

dohrávalo pod kontrolou českého týmu. Za 

zmínku stojí jen ještě v 91. min. šance a ná-

sledný faul v pokutovém území na P. Marti-

na, po němž mělo následovat vyloučení a 

pokutový kop, ale rozhodčí raději ukončil 

zápas. Následovala radost z vítězství a 

z výkonu, zdravení se hráčů s ostatními, 

focení a pak na účet domácích guláš, klobá-

sa, pivo a co kdo chtěl a na co měl zrovna 

chuť.  

 Mohu říci, že se mi zápas líbil a vítězství 

Čechů bylo zasloužené. Hráči hráli s velkým 

nasazením, byli techničtí, utkání bylo féro-

vé, nikdo nedělal závažné či úmyslné fauly. 

Domů jsme dorazili večer kolem půl deváté. 

Při závěrečném agapé bylo domluveno další 

utkání tentokrát v Č. Brodě dne 29. 5. 2018, 

kam jsou všichni, kdo budou moci, od všech 

srdečně zváni. Účast na něm nepotvrdil 

k velké radosti bratří z Moravy p. Georges, 

který bude čerpat dovolenou ve své domovi-

ně v Kongu. 

OTTO PÁRAL (O. P.) 

Velmi děkujeme všem, kteří ve středu 

13. září přišli do Oranžové zahrady a mohli 

jsme se společně pomodlit slavný růženec. 

Ve stejný den završili čeští poutníci i celoná-

rodní pouť do Fatimy, kde převzali milost-

nou sochu Panny Marie, která v těchto 

dnech putuje po celé České republice. 

 Ve středu 4. října bude socha přítomna 

v Hradci Králové, kde začíná Sympozium 

o Fatimně, na které jsou všichni srdečně 

zváni.  

 Posledním místem, kde se se sochou bude-

me moci setkat, je v centru Českomoravské 

Fatimy v Koclířově, kde bude ve dnech 5. a 

6. října pokračování Sympozia o Fatimě a 

v den památky Panny Marie Růžencové 

v sobotu 7. října zde bude HLAVNÍ DEN 

SLAVENÍ JUBILEA stého výročí od zjevení, 

kdy bude celá naše zem odevzdána Panně 

Marii a skrze Ni zasvěcena Bohu. 

 

 

 

 

 

SOCHA PANNY MARIE FATIMSKÉ UŽ JEN PÁR DNÍ V ČR 

„SVĚŘUJEME SE A ZASVĚCUJEME TVÉ-

MU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI“ 

(Foto www.fatima2017.cz) 
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Obětní miska 

Miska, ve které se proměňují hostie. Jsou 

v ní maličké částečky Nejsvětější svátosti, 

proto ji nikdy neobracíme. 

Kalich 

Nádoba, ve které se proměňuje víno. I s ním 

zacházíme s úctou. 

PURIFIKATORIUM 

Bílý obdelníkový kus látky, kterým se čistí 

obětní miska, kalich, patena... Většinou má 

uprostřed vyšitý křížek. Purifikatorium se 

nesmí zaměňovat s lavabem! 

KALICHOVÁ PATENA 

Pokládá se na kalich a je pro velkou hostii. 

PALA 

Pevný čtvereček, který se pokládá na kalich 

nebo obětní misku, aby zabránil znečistění 

Těla a Krve Kristovy. 

KORPORÁL 

Čtvercové bílé plátno o rozměrech asi 50 cm, 

který je nutno položit pod každou nádobu 

s tělem nebo Krví Kristovou. Slouží k zachy-

cení částeček Nejsvětější svátosti, proto jej 

nikdy neobracíme. Skládá se proto tak, aby 

částečky nemohly vypadnout: nejdříve pře-

ložíme dolní třetinu, pak horní, pak pravou 

část, pak levou. 

KALICHOVÉ VELUM 

Čtvercová rouška k ozdobnému přikrytí 

kalicha. Je stejné barvy jako ornát kněze. 

Konvičky 

Skleněné nebo kovové nádoby na vodu a 

víno. Mají označení V - jako víno, A – jako 

voda, někdy je označena nějakým jiným 

způsobem pouze konvička na víno, jindy 

jsou na nich vyobrazeny vinné hrozny, vo-

da... 

TÁCEK NA KONVIČKY 

Tácek, na kterém jsou konvičky, a většinou 

se používá při umývání rukou kněze. 

LAVABO 

Bílý ručníček na utírání při umývání rukou 

kněze. Dává se většinou na konvičky. Větši-

nou má vyšitý křížek na kraji nebo písmeno 

L. Nemá se zaměňovat s purifikatoriem. 

Patena 

Pozlacený tácek, který se používá při přijí-

mání, aby zabránil případnému upadnutí 

hostie a jejich částeček. Proto ji nikdy neob-

racíme. 

Ciborium 

Velký pozlacený „kalich“ s víčkem, v němž 

se uchovávají proměněné hostie ve sva-

tostánku. 

Monstrance 

Krásná pozlacená schránka na velkou pro-

měněnou hostii. Používá se k vystavování a 

k žehnání Nejsvětější svátostí. Hostie je 

uchycena v lunule – půlměsíčkový žlábek. 

Pokud ministrant staví monstranci bez hos-

tie na oltář, dává ji bokem k lidu. 

Velum žehnací 

Asi dva metry dlouhý a půl metru široký 

pruh látky, bohatě zdobený, používá se při 

žehnání Nejsvětější svátostí (monstrancí...). 

Z vnitřní strany mívá kapsy na ruce, přes 

které kněz monstranci drží. 

Pokračování příště… 

VLADIMÍR J. MRVÍK 

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY I 

Otec Martin se v posledních farních věstnících hodně věnoval liturgii, ve které se především 

setkáváme (nejen s eucharistickým) Kristem, ale která nás také provází celým křesťanským ži-

votem. Naše katolická liturgie se vyvíjí už dva tisíce let a za tu dobu vykvetla do velmi propra-

cované soustavy obřadů, oděvů a liturgických předmětů. Ministranti se jejich názvy a užití učí 

od mala takříkajíc „za pochodu“, ale jistě není na škodu připomenout je i ostatním. Schválně – 

kolik z nich jste neznali jménem? 
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ZÁDVEŘÍ 

V neděli někdy absolvuji dvě 

mše svaté, občas i třetí 

s nedělní platností v sobotu. 

Je to asi úděl každého varha-

níka a já si nestěžuji. Určitě 

mně to neuškodí. Alespoň 

mohu trochu více pochopit a 

vstřebat hutná kázání pana 

faráře. Ne vždy jsem však 

takto svědomitý. Někdy mě 

zláká slunečné počasí a já, 

při poslední nedělní boho-

službě v Brodě, na chvíli se-

jdu dolů před kostel do 

vstupních vrat a zádveří. 

Je to zvláštní území na hra-

nici chrámu a okolního světa, 

sakrálního a profánního. 

Jsou zde děti běhající ven a 

zase dovnitř, ostražití tatín-

kové a maminky, dělící svoji 

pozornost mezi pobíhající 

děti a probíhající liturgii. 

Vládne zde překvapivý po-

klid, dynamická harmonie. 

Slova homilie se mísí se zpě-

vem ptáků a šuměním větru, 

lehký závan výfukových ply-

nů s vůní kadidla. Město zde 

vstupuje do chrámu a chrám 

do města. 

 Zádveří je též hraničním územím, 

místem pro nesmělé, kteří si netroufají, 

nebo nechtějí jít dál, pro ty, kteří potře-

bují mít možnost, dát se kdykoliv na 

ústup. Je místem těch, kteří potřebují 

odstup, aby se cítili svobodní, těch, kte-

ří se úplně neztotožňují s děním uvnitř, 

ale ani s děním venku. Důležité místo, 

možná nejdůležitější, hned po presbytá-

ři. Měli bychom ho obestřít diskrétní 

pozorností. Postávají zde turisté, zvě-

davci, ale též hledači, pátrači po smys-

lu, smutné a nešťastné duše. Na jeho 

prahu se může zvrátit lidský osud. 

 

PETR ŠTĚPÁN 
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Odhodlal jsem se po dlouhém zvažování ke 

komentáři na nevděčné téma, který mi ka-

marády spíš nezíská. Nicméně až se nás 

naše vnoučata či pravnoučata za 50 let bu-

dou ptát, co jsme si mysleli na začátku té 

„krize“ Evropy, o které se bude psát v jejich 

učebnicích dějepisu, budu jim moci ukázat 

náš FČAS a bez vymlouvání říci, že jsem 

netušil, jak to všechno dopadne.  

 Se znepokojením sleduji vývoj posledních 

měsíců a jsem zmaten, co si mám myslet 

o těch, kteří mluví jménem církve a mého 

národa. Snažím se zorientovat. Je mi jasné, 

že když se blíží volby, začnou i celkem nor-

mální lidé říkat veřejně věci, které by si 

jinak nechali pro sebe. Sám nejsem výjimka. 

Závažné je, že se nejedná o politickou agita-

ci, která po volbách utichne, ale o trvalé 

stavy mysli a srdce. Mluví z nás naše obavy, 

kterých se ne a ne a nemůžeme zbavit.  

 

Nechtěné dojmy z poutí 

Letošní pouti v Lstiboři, Českém Brodě i 

Staré Boleslavi jsem si užil s rodinou i přá-

teli. Jak to krásně vystihl Petr Štěpán ve 

svém zamyšlení, jako člověk bytostně obýva-

jící „zádveří“ jsem pozoroval radost věřících 

i zcela světské radovánky pouťové festivity. 

Kdykoliv však někdo začal dávat najevo své 

politické názory a mluvit o ohrožení národa, 

začal jsem pochybovat, zda jsem v tom 

správném národě. 

 Jeden významný krajský politik říká na 

svém letáčku, že „se opírá o křesťanské hod-

noty“. Jaké hodnoty jsou pro něj důležité? 

Podpora rodiny, ochrana dětí, i těch nenaro-

zených, bezpečné silnice, zvýšení trestů za 

závažné trestné činy, zabránění adopcí ho-

mosexuálními páry, ochrana suverenity ČR 

v rámci EU, a tak dále. Také chce zabránit 

„implementaci životních způsobů a zvyků 

cizích kultur“ a „zabránit přijímání ekono-

mických migrantů včetně migrantů, kteří se 

neztotožní s našimi kulturními hodnotami“.  

 Politik upřímně věří tomu, že je křesťan, 

demokrat, Čech a Evropan. V přímluvách 

na Národní svatováclavské pouti jsme prosi-

li, aby naše děti byly „zodpovědnými dědici 

české země“, a že vyhnanci a uprchlíci by 

měli najít s naší pomocí „odvahu vrátit se do 

země svých otců“, obnovit svá města a ves-

nice, žít v pokoji a míru. Agitátoři SPD po 

mši přesvědčovali kolemjdoucí, že i křesťan 

může volit Tomio Okamuru, který jediný 

říká pravdu o násilné ideologii islámu. Když 

se starší pár u stánku rozohňuje nad tím, že 

až se tu „přemnoží a zaberou nám naši ze-

mi, bude to konec,“ chvíli mi trvá, než po-

chopím, že nemluví o krysách nebo zeměděl-

ských škůdcích, ale o lidech.  

 Kolik politiků na letošních kandidátkách 

chce zabránit přijímání migrantů, kteří se 

neztotožní s našimi hodnotami? Na můj 

vkus až moc jich opakuje tuto větu, která je 

rozporná a odporně populistická. Ztotožnění 

s něčím tak komplikovaným, jako jsou hod-

noty, je otázka celoživotní výchovy. Jako 

učitel občanské výchovy to vidím kolem sebe 

dnes a denně a nejen ve škole. Nejdřív mu-

síme ty „naše“ hodnoty poznávat, někdo 

nám je musí nabízet ke sdílení. Jak k tomu 

může dojít, když takového člověka od začát-

ku nepřijímáme? Když mu bráníme, aby se 

s námi vůbec potkal?  

 Nevítal jsem uprchlíky s otevřenou náru-

čí. Nikdo se zdravým rozumem není 

z migrační krize nadšený. Jsem realista, 

prostě se smiřuji se situací a jsem rád, že 

většinu lidí spíš zachraňujeme, než bychom 

je topili v moři. Jsem nicméně alergický na 

slovník používající výrazy „cizí kultura“, 

„naše hodnoty“ a „ekonomický migrant“, 

který předpokládá, že „my“ všichni sdílíme 

„naše“ hodnoty, zatímco všichni ostatní jsou 

„cizí“. Ve skutečnosti je v každodenním živo-

tě docela obtížné hledat skutečný obsah 

hodnot, které jsme si zvykli slovy označovat 

jako „naše“, „české“ nebo „evropské“. Nejsou 

ničím, co bychom si mohli koupit v obchodě 

a doma rozbalit a ohřát v mikrovlnce. Křes-

UPRCHLÍCI, POUTĚ, PAPEŽ, TERORISTÉ A SV. VÁCLAV 
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ťané snad více než běžní ateističtí Evropané 

(Češi) rozumí tomu, jak obtížné je 

v každodenní praxi naplňovat ideál hodnot, 

které jsme se vnitřně rozhodli vyznávat.  

 „Ekonomičtí migranti“ (nemám rád tu 

účelovou nálepku) nám staví domy, vaří 

obědy v restauracích a taky zastupují 

v nemocnicích naše doktory, kteří odchází za 

lepším profesním uplatněním na Západ 

(jsou i naši doktoři v Německu „ekonomičtí 

migranti“?). „Ekonomičtí migranti“ mají své 

způsoby a zvyky, a jestli o tom pan politik 

neví, už dávno je v Evropě implementovali! 

Jíme jejich jídlo, posloucháme jejich hudbu, 

čteme jejich knihy a o mnohých z nich nic 

nevíme. Tak úspěšní byli v implementaci 

životních zvyků, že jsme si ani nevšimli, 

že tu s námi už žijí, někteří i v druhé či třetí 

generaci. Potomek jedněch takových mi-

grantů a muslim je dokonce starostou Lon-

dýna! 

 Řeč takových politiků uvízla v pasti dicho-

tomického rozdělování na „my“ a „oni“, která 

nás snadno vede ke zjednodušenému myšle-

ní. Když se začneme takhle vyjadřovat, 

utváříme tím svět kolem sebe a místo toho, 

abychom přemýšleli, co máme společného, 

tak chceme věřit, že ti cizí s námi mají 

pramálo společného a k nám prostě nepatří. 

A slovo se stává skutkem… 

 

Učím uprchlíka 

Dva roky ve škole učím Kelana, uprchlíka ze 

Sýrie. Je to fuška s nejistým koncem. A při-

znám to otevřeně – někdy cítím pocit zmaru. 

Fláká to, jako každý kluk v pubertě fláká 

školu. Chci ho učit přemýšlet o české kultu-

ře, zatímco on přišel z kultury, kde se ve 

škole učí nazpaměť. A víte, co je paradox? 

Když hledáme v dějepise spojení mezi čes-

kou a arabskou kulturou, nacházíme ho 

v 10. století v Praze. Boleslav I. uhájil nezá-

vislost českého knížectví i díky tomu, že 

vybudoval velkou armádu z peněz za prodej 

pohanských otroků arabským kupcům. Mohl 

se tím stát respektovaným spojencem císaře 

Oty I. 

 Po dvou letech si Kelan zvykl na prostředí 

a naučil se česky natolik, že tu a tam dokáže 

mluvit o svém válečném traumatu, když 

jeho rodinu asadovští vojáci vyháněli 

z domu, který zapálili. Do Čech přišli 

v rámci vládního programu. Jeho otec pracu-

je v restauraci, matka se stará o tři děti. 

 Když autor přímluv pro svatováclavskou 

pouť posílá Kelana do země jeho otců, myslí 

to křesťansky, ale ta přímluva mi hořkne 

v ústech. Kelan se nemá kam vrátit. A hlav-

ně zatím nechce. Proč by taky chtěl? Ani já 

to nechci, protože stovky hodin obětavé prá-

ce lidí, kteří mu pomáhají žít s námi, by při-

šla vniveč. Vojska křesťanských států pomá-

hají bombardovat arabská města, zbraněmi 

české výroby se vraždí muslimové mezi se-

bou a Kelanova rodina hledá pokoj a mír 

v Praze. Nemám jim to za zlé. 

 Kam se mají vracet lidé, kteří se kvůli 

klimatickým změnám stěhují ze Sahelu za 

vodou, jídlem a nadějí na důstojný život ke 

Středomoří? Jakou my jim můžeme dodat 

odvahu, když nedokážeme zabránit větrné 

erozi vlastních polí, zatímco jejich farmy a 

zdroj vody v Čadském jezeře pohlcuje Saha-

ra? Nemají se kam vrátit, leda by naše 

přímluvy měly moc přivolávat zázraky a 

řešit globální problémy. 

 

František a svědomí Evropy 

Teroristé z tzv. Islámského státu vyhrožují 

papeži Františkovi smrtí. Jdou po něm, 

jdou. Alespoň tedy mediálně, protože věřím, 

že Vatikán má dobrá bezpečnostní opatření. 

Chtějí ho umlčet. A mně se honí hlavou 

otázka, proč to vlastně dělají?  

 Papež František je mediálně nejznámější 

světoobčan, jenž vybízí k mezikulturnímu a 

mezináboženskému dialogu. Neuvázl v pasti 

dichotomického myšlení, které lidi rozděluje. 

To, co říká, si může dovolit díky tomu, 

že nemluví jako politik, nemusí se zalíbit 

názoru, o kterém se domnívá, že je populár-

ní. Obdivuji ho, že i díky své zkušenosti kně-

ze z chudinských jihoamerických slumů, 

který je citlivý k lidské bídě, dokáže takto 

otevřeně formulovat názory, které s ním 

nesdílí řada evropských konzervativních 

duchovní - včetně těch českých. Můžeme mu 

samozřejmě vytknout, že právě díky tomu, 
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že nemusí dělat politická rozhodnutí a že 

nevyrůstal v Evropě, může takhle mluvit. 

Ale jestli budou generace po nás hodnotit, 

kdo si zachoval tváří v tvář současným kri-

zím mravní integritu, papež František zřej-

mě obstojí. Někdy mi přijde, že je takovým 

svědomím Evropy. Možná i mým vlastním 

svědomím. Právě proto podle mého názoru 

vadí teroristům, kteří si říkají islámští. 

Předpokládají, že jeho smrt by rozhněvala 

hodně lidí, kteří by svou zlobu a nenávist 

obrátili proti muslimům. Takový svět, kde 

se lidé nenávidí, kde se jeden druhého bojí, 

chtějí teroristé vytvářet. Oni v něm už totiž 

žijí. Oni xenofobii a nenávist potřebují. Ne-

návist je motiv jejich jednání.  

 Papež František vytváří svými slovy jiný 

svět. Odmítá spojovat slova „islámský“ a 

„terorismus“. Symbolizuje boj proti nenávis-

ti, protože se nedívá na uprchlíky jako na 

kolektiv provinilých. Neříká jako premiér 

Sobotka, že tu muslimy nechceme. Apeluje 

na Evropany, aby za každým člověkem vidě-

li především člověka samotného, v jeho lid-

ské důstojnosti, s jeho přirozenými lidskými 

právy. Tím je Svatý otec nositelem autentic-

ké tradice křesťanské etiky a osvícenské 

filozofie a současně dodává lidem naději, 

že se vyplatí dobro, láska a zdravá racionali-

ta. A tato naděje je to, co Evropané dost 

možná nejvíce potřebují, zoufalí z toho, co se 

děje kolem nich. Kdybych byl terorista, také 

bych nám chtěl takovou naději vzít.  

 

Národ sv. Václava 

Problémy Evropy zúzkostňují nás všechny, 

otřásají naší identitou. Důsledkem je snaha 

hledat podstatu toho, co jsme. Jsem hrdý 

Čech a po zahraničních cestách se vždy tě-

ším na pocit domova. Ale jsem hrdým Če-

chem jiným způsobem, než ti, kteří mluví 

o přemnožených uprchlících a v časech zlých 

„myslí na chorál“. Čeho se bojím víc než me-

šit v Praze, jsou Češi, kteří záměrně či nevě-

domě vylučují ostatní ze společenství obča-

nů. Můžou být z Kelana a jeho dětí Češi, i 

když zůstanou muslimy? Můžou být Evropa-

ny? Já si to přeji. Ale asi jsem se narodil ve 

špatné době. 

 Nechtěl bych být český muslim, protože 

bych se stěží cítil být opravdově přijímán 

většinou svých spoluobčanů. Přijde mi, že 

s tradicí českých dějin pracujeme spíše jed-

nostranně. Vyprávíme historické příběhy 

k upevnění národní identity, což je dobře. 

Kladu si už dlouho otázku, co se stane, když 

budeme naši identitu úzkostlivě zakládat na 

našich tradičních příbězích, i když se mění 

svět kolem nás? Ve Staré Boleslavi jsem při 

kázání měl chvílemi pocit, že Kelan by ne-

mohl být Čechem, protože necítí ke knížeti 

Václavovi abstraktní pouto tisícileté tradice.  

 Je pro nás Čechy Václav pouze světcem a 

patronem, nebo také kmenovým náčelní-

kem? Jak moc žijeme v hloubi mozku 

v dávnověku kmenového myšlení, jehož ná-

sledkem bereme za přirozené, že národ trvá 

věčně a skutečné morální ohledy lze brát 

pouze na členy našeho kmene?  

JAROSLAV NAJBERT 
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CESTY SPÁSY JSOU NEVYZPYTATELNÉ!  

MNOZÍ NÁVŠTĚVNÍCI POUŤOVÝCH ATRAKCÍ NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ SI 

MOŽNÁ POMYSLELI, ŽE  JSOU SVĚDKY NĚJAKÉ CHYBY V MATRIXU. 

OTEC MARTIN ROZDÁVAL TICKETY NA ATRAKCE STEJNĚ HBITĚ, JAKO SE 

FILMOVÝ NEO VYHÝBAL KULKÁM AGENTA SMITHE. OTCI MARTINOVI 

PATŘÍ VELKÉ PODĚKOVÁNÍ, ZEJMÉNA TAKÉ PROTO, ŽE NE VŠECHNY 

VSTUPENKY ROZDÁVANÉ FARNÍ MLÁDEŽI BYLY VOLŇÁSKY. 

OTEC KARDINÁL DOMINIK DUKA SE OMLUVIL KVŮLI POVINNOSTEM Z 

POZVÁNÍ NA AUTÍČKA A POTVRDIL TÍM, ŽE PŘECI JEN NEŽIJEME V 

MATRIXU, ALE V REÁLNÉM SVĚTĚ.  


