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Drazí bratři a sestry,  

 

vstupujeme do měsíce listopadu, který 

začíná významným doporučeným 

svátkem Všech svatých. Na začátku 

tohoto měsíce vstupujeme do tak zva-

ného „dušičkového oktávu“, kdy může-

me získávat plnomocné odpustky. 

 V tomto měsíci navštíví naši farnost 

emeritní pomocný biskup Karel 

Herbst, který s námi oslaví ve Lstiboři 

posvícení (12. listopadu). Z toho důvo-

du bude nedělní mše svatá v Českém 

Brodě výjimečně posunuta na 10 h.  

 Pozval jsem také začátkem listopa-

du dva novokněze, kteří s námi oslaví 

mši svatou a udělí nám novokněžské 

požehnání. Bude to Petr Soukal, kněz 

královehradecké diecéze (přijede 

1. listopadu) a Lukáš Okurka, čerstvý 

novokněz pražské arcidiecéze 

(navštíví nás v pátek 3. listopadu). 

V pondělí 6. listopadu nás navíc na-

vštíví kněží z různých koutů naší ze-

mě, kteří přijedou do Českého Brodu 

na fotbalový kamp před Mistrovství 

Evropy ve fotbale kněží (hraje se 

v únoru v Itálii). 

 Věřím, že i v listopadu bude mnoho 

prostoru k vzájemnému setkání, ať při 

mších svatých, tak při jednotlivých 

akcích či na návštěvách.  

 Do tohoto podzimního období vám 

všem vyprošuji Boží požehnání. 

 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 
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VYBÍRÁME Z OBSAHU ČÍSLA 

MILÍ FARNÍCI,  

 

do našeho časopisu přibyli další přispěvatelé. Děti se mohou těšit z příběhu na 

pokračování, ti starší pro změnu tříbit své postoje k tomu, co to znamená být 

aktivní ve farnosti, resp. jakou formou je vhodné k větší aktivitě vybízet ostatní.  

 K větší aktivitě při psaní pastýřského listu vybízel biskupy i Pavel Štěpán. 

My bychom v reakci na jeho článek chtěli ocenit, že otec Martin se nebál pastýř-

ský list více rozvinout v ohláškách po nedělní mši svaté následující týden. Zmi-

ňoval se mj. o tom, že křesťan by neměl volit politickou stranu, jejíž program 

čerpá z nenávisti – ať už třídní, rasové, etnické nebo náboženské. Jestli jste se 

za naši zemi po volbách ještě nemodlili, není na co čekat. 

 Na farním čaji u bratrů a sester z českobratrské církve jsme s panem farářem 

Markem Lukáškem předběžně domluvili, že bychom prosincové číslo FČAS a 

českobratrského zpravodaje doplnili společnou volně vloženou přílohou. Obsah 

by z jedné strany tvořily články katolických farníků a z druhé stránky farníků 

evangelických. Jedním z impulzů byl fakt, že jsme pana faráře od jara povzbuzo-

vali, jestli nechce občas něco do FČASu napsat. Současně letos probíhají oslavy 

500 let reformace. Je to příležitost zamyslet se nad tím, co nás z minulosti spoju-

je nebo vlivem tradice i rozděluje a jaké jsou možnosti a přání naší budoucí eku-

menické spolupráce. Podrobnosti uveřejníme ve farním týdeníků. Nicméně už 

teď můžete přemýšlet, jestli je něco, o co jste se chtěli s bratry z českobratrské 

církve podělit, na co jste se jich chtěli vždycky zeptat. Mimořádná příloha by 

mohla být ideálním místem vaše myšlenky sepsat. 

 Na vaše příspěvky do prosincového čísla se budeme těšit do 20. listopadu.  

 

JAROSLAV A PETRA NAJBERTOVI 
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SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ 

Osmnáctou hodinou začala mše v kapličce 

sv. Václava ve Starém Vestci. Po skončení 

mše jsme si naložili spacáky a karimatky do 

auta pana Rytiny, který nám je odvezl do 

Staré Boleslavi, a vyrazili jsme. Chvíli jsme 

šli po silnici za světla, ale potom se setmělo, 

takže jsme si vytáhli baterky. Až na pár 

kaluží a trochu bláta byla cesta v pohodě a 

dorazili jsme živí a zdraví do cíle. Pak nás 

ještě pár šlo pro naše věci, které byly v za-

parkovaném autě kousek dál, a konečně 

jsme se ke 2. hodině uložili ke spánku.  

 Noc na faře byla pro někoho trochu stude-

nější a nebyl tam záchod, ale všichni jí 

šťastně přežili až do rána. Snídali jsme 

v cukrárně, a potom jsme už šli najít místa 

na náměstí. Po skončení mše jsme zamířili 

do restaurace na oběd. Zjistili jsme ale, že je 

restaurace plná, takže jsme se nakonec na-

jedli gyrosem a nudlemi u stánků venku.  

 Nakonec nás ještě pan farář pozval na 

světskou pouť. Pak už jsme se rozloučili a 

unavení a spokojení jsme jeli domů. 

 

JONÁŠ PŘIBYL 

V NEDĚLI 15. ŘÍJNA JSME SI KROMĚ 

LETNÍHO POČASÍ MOHLI VYCHUTNAT I 

POHOSTINNOST BRATRŮ A SESTER  Z 

ČESKOBRATRSKÉHO SBORU, KTEŘÍ NÁS 

PO MŠI SVATÉ POZVALI NA ČAJ A MALÉ 

OBČERSTVENÍ V AREÁLU KOSTELA 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.  POZVÁNÍ PŘIJALI 

VÍCE NEŽ DVĚ DESÍTKY NAŠICH FARNÍKŮ. 

S nápadem vydat se na pouť do portugalské 

Fatimi jsem se pro letošek rozloučila. Místo 

toho jsem naplánovala na sobotu 7. října 

dostupnější cestu do českomoravské Fatimy 

v Koclířově. I ta se mi ale začala kompliko-

vat pro nemoc dětí a ještě v pátek večer to 

vypadalo, že nedopadne ani tato varianta. 

Naštěstí ráno moudřejší večera. Ségra, kte-

rá se večer tvářila, že v tomhle nevlídném 

počasí nikam nejede, si to rozmyslela, a ma-

růdci se v noci vypotili a jejich ranní stav 

naznačoval, že ten půlden bez mamky zvlád-

nou. 

 Neměli jsme příliš časovou rezervu, a pro-

tože to v Koclířově neznáme, měli jsme tro-

chu obavy z parkování. Ale vše šlo hladce a 

na místo jsme dorazili včas. Pravda, trochu 

nás zdržela fronta na WC, takže na pro-

stranství u hlavního podia jsme přicházeli 

až s liturgickým průvodem, ale díky tomu 

jsme se zas mohli pozdravit s naším býva-

lým panem farářem Handlem, s kterým 

jsme si domluvili po mši sraz v místní vyhlá-

šené cukrárně, takže to považujeme za říze-

ní shora =). 

 Během venkovní mše svaté, kterou ce-

lebroval Dominik Duka, přišlo několik deš-

ťových přeháněk. Místní duchovní správce 

Pavel Dokládal s úsměvem děkoval, že má-

me podobné počasí, které zažili pasáčci a 

desetitisíce lidí před sto lety na prostranství  

Cova da Iria. Sluneční zázrak se sice neko-

ZA PANNOU MARIÍ FATIMSKOU DO KOCLÍŘOVA 
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nal, ale ve 12 hodin, kdy byla naše země 

zasvěcena Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie, zpoza mraků skutečně vysvitlo slun-

ce, které mne naplnilo velmi příjemným 

hřejivým pocitem.  

 Také jsem se dozvěděla, že český překlad 

Fatimské modlitby, jak jsem ji doposud zna-

la, není přesný. Místo začátku „Pane Ježí-

ši….“ bychom se, jak je tomu prý všude jinde 

ve světě, měli modlit „Ó, můj Ježíši, odpusť 

nám naše hříchy, uchraň nás pekelného 

ohně a přiveď do Nebe všechny duše, zvláště 

ty, které tvého Milosrdenství nejvíce potře-

bují.“ 

 Koclířov pro mne dosud byla jen jedna 

z mnoha vesnic, kterou jsem míjela při 

cestách na vysokou školu. Zpětně si vybavu-

ji, že již tehdy mne několikrát zaujaly trav-

naté kopečky nedaleko hlavní silnice R35 na 

Moravskou Třebovou. Obzvlášť mne přitaho-

valy, když byly ozářeny sluncem. Nepama-

tuji si, zda jsem tam někdy skutečně viděla 

ovce, ale vždy jsem si představovala, jak se 

tam pasou. Tehdy mne vůbec nenapadlo, 

že budu jednou v oněch místech slavit mši 

svatou, uctívat sochu Panny Marie Fatim-

ské a zasvěcovat naši zemi pod ochranu její-

ho Neposkvrněného Srdce. Nyní mi to všech-

no do sebe začíná tak nějak zapadat. 

 

PETRA NAJBERTOVÁ 

Psáno 11. října 2017 (devět dní do voleb). 

 

Volební právo mám již 15 let. Za tu dobu se 

toho v naší společnosti změnilo hodně, 

ale předvolební pastýřské listy jsou jakousi 

stálicí. Přijdou vždy a nesou s sebou dva 

pravidelně se opakující prvky. Prvek očeká-

vání a prvek zklamání. Letos jsem čekal 

změnu. Máme již schválené církevní restitu-

ce, návrhy na úpravu (zdanění) nebo zruše-

ní restitučního zákona neprošly, čímž se 

česká církev vymanila ze závislosti na stát-

ních institucích – nic již tedy biskupům ne-

brání vyjádřit se k volbám konkrétněji. 

Ale znáte to, čím větší jsou očekávání....  

 V době, kdy nejen politici, ale i církevní 

představitelé hovoří o krizi morálky, upada-

jící civilizaci, nebezpečí ztráty svobody a 

demokracie atd., opět sepíšou snůšku obec-

ných frází o tom, že je lepší jít volit než ne-

volit a že je důležité si rozmyslet, komu dám 

svůj hlas – aneb hlavně si proti sobě žádné 

politiky nepopudit. Nikde ani zmínka o zlo-

činnosti komunistické strany - potvrzené již 

v roce 1949 exkomunikací aktivních komu-

nistů papežem Piem XII, o SPD (Tomio 

Okamura) – jejíž xenofobní postoje jsou 

v přímém rozporu s katolickou věroukou, 

o SPO (Zemanovci) – jejímž jediným progra-

mem je podporovat ostudné chování našeho 

současného prezidenta, o DSSS, o Bloku 

proti islamizaci atd. 

 V letošních parlamentních volbách kandi-

duje 31 stran a uskupení. Nemyslím si, 

že by nám biskupové měli říkat, kterou stra-

nu máme volit. Měli by sebrat odvahu a 

nebát se pojmenovat zlo – v tomto případě 

reprezentované zmíněnými politickými stra-

nami – stejně, jako to vyžadovali po tisících 

mladých na CSM v Olomouci. Až se bude 

v parlamentu hlasovat o legalizaci eutaná-

zie, adopci dětí homosexuálními páry nebo 

o zákazu výuky jakéhokoli náboženství na 

školách, bude již na nářky a burcování věří-

cích pozdě.        

PAVEL ŠTĚPÁN 

REAKCE NA PASTÝŘSKÝ LIST 

„NEJTEMNĚJŠÍ MÍSTA V PEKLE JSOU 

VYHRAZENA TĚM, KDO SI 

V ČASECH MRAVNÍ KRIZE 

ZACHOVÁVAJÍ NEUTRALITU.“  

DANTE ALIGHIERI, BOŽSKÁ KOMEDIE 
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Drazí bratři a sestry,  

začátek měsíce listopadu je nesen ve 

znamení takzvaného „dušičkového období“, 

kdy můžeme získávat plnomocné odpustky 

přičitatelné duším v očistci.  

 Chtěl bych znovu zopakovat to, co jsem již 

vyjádřil v týdeníku, totiž že tyto odpustky 

můžete získat nikoli jednou v tomto období, 

ale každý den právě jednou. Je to věc, která 

mi velmi leží na srdci, a proto bych jí chtěl 

věnovat těchto pár řádků.  

 Spolu s vámi bych se chtěl nad tématem 

odpustků zamyslet z trojí časové perspekti-

vy – minulost, přítomnost a budoucnost.  
 Víme, že splněním povinností spojených se 

získáním odpustků získáváme tyto odpustky 

pro duše věrných zemřelých, těch, kteří ještě 

nedosáhli blaženosti v nebeském království, 

ale ve stavu očišťování vstup do této radosti 

očekávají. Získáváním odpustků pomáháme 

duším těchto zemřelých, aby se jejich čas 

očišťování zkrátil. Jedná se o projev naší 

nejhlubší lásky, která není zničena ani smr-

tí dotyčného člověka. Každodenní získávání 

odpustků je tedy intenzivním projevem mé 

lásky a vděčnosti vůči zemřelým příbuzným. 

Je to to nejlepší, co pro ně kdy mohu udělat. 

Častokrát opakujeme, že Bůh je milosrdný. 

Já o Božím milosrdenství vůbec nepochybu-

ji. Ale je patrné, že v tuto chvíli Bůh své 

milosrdenství svěřuje do našich modliteb, do 

naší snahy – získávat odpustky. Projevy 

Božího milosrdenství jsou odkázány na naše 

jednání. Je tedy otázkou, zda budeme pro-

středníky Božího milosrdenství, nebo jej ve 

vztahu k zemřelým svou nečinností zastaví-

me.  

 To byla ona perspektiva minulosti. V zís-

kávání odpustků však můžeme vidět také 

perspektivu přítomnosti. Získávání odpust-

ků dosti podstatným způsobem zasahuje i 

mě. Podmínky pro získání plnomocných od-

pustků vyžadují mou invenci. Víme, že je 

například třeba přistoupit ke svátosti smíře-

ní (v tyto dny, či v jejich blízkosti). Svátost 

smíření pak není myšlena jako nějaký ritu-

ální úkon. Svátost smíření by měla být svá-

tostí mého intenzivního obrácení. V každém 

slavení svátosti smíření by si měl člověk 

uvědomit žalostný stav svého života v hří-

chu a nastoupit cestu obrácení (podstatnými 

prvky svátosti smíření jsou lítost a pokání, 

důležitým prvkem pak je také předsevzetí). 

Slavení svátosti smíření by mě tedy mělo 

přivést k tomu, že zcela konkrétně změním 

svůj život. Ritus slavení svátosti smíření mi 

má tedy napomoci ke konkrétnímu obrácení. 

Bez něho ztrácí slavení svátosti smíření 

mnoho ze svého významu. 

 Tato konkrétní změna je nám pak zpro-

středkována skrze dvojí jednání. Jedním 

z prvků je modlitba na úmysl Svatého otce. 

Ta nemá být jen „odříkáním“ některé z mod-

liteb, ale má člověka vést k tomu, aby si 

uvědomoval univerzálnost své víry, církve a 

aby do tohoto univerzálního společenství 

vstupoval (zapojení se do života církve, far-

nosti…). Důležitým prvkem ale pak je přijetí 

eucharistického Krista (většinou spojené se 

slavením mše svaté).  

 Od člověka se skutečně vyžaduje přehod-

nocení vlastního života, jeho hodnot. Člověk 

je vyzván, aby v tomto dušičkovém oktávu 

každý den přicházel slavit mši svatou. 

Aby jeho obrácení bylo eucharistického rázu, 

aby si v tomto týdnu uvědomil, že je možné 

přicházet slavit eucharistii častěji – to je 

konkrétní obrácení, ke kterému může v tom-

to čase dojít. To je tedy onen rozměr přítom-

nosti – získávání odpustků proměňuje můj 

život a pochopitelně ovlivňuje také mou bu-

doucnost. 

 Rozměr budoucnosti ale můžeme vnímat 

ještě jinak. Ježíš říká, „blahoslavení milo-
srdní, neboť oni milosrdenství dojdou“. Nebo

-li jak budete jednat vůči druhým, tak bude 

Bůh jednat s vámi. Ten, kdo projevuje nyní 

milosrdenství, sám se Božímu milosrdenství 

DUŠIČKOVÁ VÝZVA BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI 

MILOSRDENSTVÍ DOJDOU (MT 5, 7). 



6    FČAS 7/2017 

 
otevírá.  

 Někteří z nás se s velkou pravděpodobnos-

tí rovněž dostanou do stavu očistce, kdy bu-

deme očekávat vstup do věčné radosti. I my 

budeme spoléhat na to, že naši potomci nám 

budou vyprošovat a získávat odpustky. 

Jak po tom budeme toužit! Ale já položím 

řečnickou otázku? Kdo je pro nás bude zís-

kávat, když jsme to nikoho nenaučili? Mož-

ná právě v té chvíli objevíme závažnost toho, 

co jsme v tuto chvíli konali (respektive neko-

nali).  

Chtěl bych tedy povzbudit všechny rodiče a 

prarodiče, aby v tomto týdnu brali děti den-

ně na mši svatou a na hřbitovy. Dítě třeba 

ještě není ve stavu, kdy může tyto odpustky 

získávat (nechodí k svatému přijímání), ale 

rozhodně ho můžeme učit tomu, že tento 

týden je velmi důležitý. Může si ve své pa-

měti uchovat velmi hlubokou vzpomínku na 

to, že rodičům a prarodičům na tomto velmi 

záleželo, a že je to tedy důležité. Můžeme 

dítěti svým příkladem ukazovat, jak má ono 

následně jednat. Je dobré si skutečně uvědo-

movat, že tím rozhodujeme o své budoucnos-

ti. To naši potomci jednou budou získávat 

odpustky pro nás.  

 Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosr-

denství dojdou. Drazí bratři a sestry, chtěl 

bych vás skutečně pozvat k tomu, abychom 

v tomto oktávu jednali s laskavým milosr-

denstvím, a zároveň s ohromnou prozíravos-

tí.  

 Ve vzpomínce a v modlitbě na všechny 

vaše blízké, na vaše předky vám žehná  

R. D. MARTIN SKLENÁŘ  

Podmínky pro získání plnomocných odpustků. V týdnu od 1. do 8. listopadu je možné zís-

kat plnomocné odpustky přičitatelné duším v očistci.  

Ve dnech 1. a 2. listopadu se k ob-

vyklým podmínkám (slavení svátosti 

smíření, přistoupení k svatému přijí-

mání a modlitba na úmysl Svatého 

otce) připojuje návštěva kostela, 

při které se pomodlíme modlitbu 

Otčenáš a vyznání víry. 

 Ve dnech 1.–8. listopadu se 

k obvyklým podmínkám připojuje 

návštěva hřbitova (návštěva může 

být i přes zavřenou bránu, když při-

cházím v pozdních večerních hodi-

nách) a zde modlitba za zemřelé. 

 

 Z důvodu, aby věřící mohli získá-

vat plnomocné odpusty, bude mše 

svatá v Českém Brodě také 

v pondělí 6. listopadu.  

 R o v n ě ž  t a k é  i n f o r m u j i , 

že v případě, že nestíháte mši sva-

tou, není problém podat svaté přijí-

mání i v jiném čase (případně pokud 

by byl větší zájem, můžeme ve večer-

ních hodinách (např. v 21 h) udělat 

krátkou bohoslužbu slova s podáním 

svatého přijímání. V takovém přípa-

dě ale potřebuji, aby mi o tom věřící 

dali vědět). 
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LITURGICKÉ OKÉNKO 

V liturgickém okénku, které můžete nalézt 

v tomto farním časopisu, jsme se 

v předchozích číslech snažili zaměřit na sla-

vení liturgie obecně, totiž z pohledu toho, že 

naše účast na liturgii má být aktivní a to 

trojím způsobem – aktivní účast má být 

vnitřní, vnější a svátostná. Koncil 

v dokumentu Sacrosanctum concilum navíc 

předkládá ještě další přídavná jména k oné 

aktivní účasti, a to že je tato účast vědomá, 

plná, zbožná, plodná, dokonalejší. 

 Opakovaně vyjadřuji, že reforma II. vati-

kánského koncilu de facto neproběhla. 

Že vše se smrsklo jen na ony vnější skuteč-

nosti, totiž otočení oltáře, uvedení národních 

jazyků a upravení mešního řádu. Liturgická 

reforma ale necílila primárně na liturgii, 

ale na člověka a na jeho přístup k ní. Člověk 

by si měl liturgii skutečně zamilovat, měl by 

objevit její krásu, její význam pro vlastní 

život. Liturgie by se měla stát nejvznešeněj-

ším úkonem lidského jednání. 

 Ještě než se v následujících číslech FČASu 

dostaneme k jednotlivým částem mše svaté, 

rád bych se zaměřil na to, co to vlastně li-

turgie je, jaký je její smysl a význam pro 

člověka. Slovo liturgie pochází z řeckého 

leiton ergon, což v překladu znamená: 

„služba lidu“. V českém překladu toto spoje-

ní můžeme vykládat dvojím způsobem, totiž 

na základě toho, jaký pád bude ono „lidu“ 

představovat. Pokud budeme vnímat slovo 

„lidu“ jako genitiv, pak toto spojení vyjadřu-

je, že se jedná o službu, kterou provádí lid. 

Pokud budeme slovo „lidu“ vnímat jako da-

tiv, pak spojení vyjadřuje, komu se slouží – 

je to služba ve prospěch lidu. 

 Rád bych vyšel z této překladatelské dvoj-

značnosti, protože ona skutečně velmi krás-

ně vyjadřuje, co to liturgie je, totiž že se v ní 

spojuje ono lidské s božským. Je to služba, 

kterou provádí lid, ve které dává Bohu to, 

co mu náleží, totiž úctu, chválu a klanění. 

Ale je to také služba, kterou provádí Bůh ve 

prospěch člověka – posvěcuje jej. Tyto dvě 

skutečnosti se tam propojují. Liturgie je 

spoluprací člověka s Bohem.  

 Pro hlubší pochopení liturgie by samozřej-

mě bylo vhodné sledovat celé dějiny vývoje – 

jak v židovském národě, tak v pohanském 

světě. To ale nechme nyní stranou. My se 

zaměřme na jednu starozákonní událost, 

a tou je vyvedení Izraele z Egypta. Můžeme 

vyjádřit dva důvody, proč Bůh vyvádí tento 

lid z otroctví. Aby ho uvedl do Zaslíbené 

země (to je služba Boha ve prospěch lidu – 

uvést ho „k věčnému životu“), a aby tento lid 

na poušti obětoval Hospodinu (tedy služba 

člověka ve prospěch Boha – náležité klanění 

a chvála). 

 Co se týká onoho druhého rozměru, 

je dobré ještě zmínit, že Mojžíš přichází 

k faraonovi a sděluje mu Hospodinův výrok: 

„Řekneš (faraonovi): Hospodin, Bůh 
Hebrejů, mě k tobě posílá se vzkazem: Pro-
pusť můj lid, aby mi na poušti sloužil“ (Ex 

7,16). Příběh nám popisuje, že faraon nechce 

nejprve lid propustit, následně začíná zmír-

ňovat, když připouští propuštění lidu, 

ale chce s Mojžíšem smlouvat, co si lid smí 

vzít a co nikoli (jaká zvířata). Mojžíš ale 

o tomto nemůže vyjednávat, protože to bude 

sám Hospodin, který si určí, co mu má být 

obětováno, tedy jakým způsobem bude člo-

věk konat kultickou činnost. 

MŮŽEME SE ZAMÝŠLET, ZDA SE 

LITURGICKÁ REFORMA 

II. VATIKÁNSKÉHO KONCILU 

V NAŠICH FARNOSTECH A 

V ŽIVOTECH KAŽDÉHO Z NÁS 

PROJEVILA. ZDA NESKONČILA JEN U 

VNĚJŠÍCH PRVKŮ, ALE ZDA NÁS 

KAŽDÉHO SKUTEČNĚ VEDE K TOMU, 

ABYCHOM BOHA CHVÁLILI A MY 

ABYCHOM BYLI POSVĚCOVÁNÍ. 
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 Toto samé platí i o liturgii. Liturgie není 

lidské divadelní představení a jako taková 

tedy ani není ponechána neúměrné lidské 

kreativitě (tu lid na poušti vyjádřil ve vytvo-

ření si zlatého býčka, kterému se klaněl). 

Liturgie tedy podléhá určitému „ritu“ (toto 

slovo vyjadřuje správný způsob uctívání 

Boha). Jen tak se stává Božím úkonem, kte-

rý vede k posvěcování člověka a je nástro-

jem, který mu slouží na jeho cestě k pravé 

Zaslíbené zemi, totiž věčnosti.  

 Cílem každé liturgické reformy (ať 

v minulosti, nebo až přijde nějaká 

v budoucnosti) tedy je, aby docházelo 

k propojení těchto dvou skutečností. 

Aby v liturgii člověk náležitě chválil Boha a 

klaněl se mu a aby toto jednání pro něho 

bylo posvěcováním, na kterém má vědomou 

účast. Můžeme se proto zamýšlet, zda se 

liturgická reforma II. vatikánského koncilu 

v našich farnostech a v životech každého 

z nás projevila. Zda neskončila jen u vněj-

ších prvků, ale zda nás každého skutečně 

vede k tomu, abychom Boha chválili a my 

abychom byli posvěcování. 

 Přeji nám všem, aby se pro nás liturgie 

skutečně stala něčím, co je zdrojem a vrcho-

lem veškerého našeho života. Aby byla mís-

tem, kde se „zastavuje čas“, či lépe řečeno, 

kdy vstupujeme do kontaktu s věčností, pro-

tože předstupujeme před Boží tvář, klaníme 

se mu a chválíme ho, a kde jsme posvěcová-

ní. 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

Koncerty při příležitosti Svatomartinského 

posvícení jsou ve lstibořském kostele již 

mnohaletou tradicí. Kromě samotného 

hudebního vystoupení jsou často dopro-

vázeny i příjezdem Svatého Martina na 

bílém koni a prvním sněhem. Tradice stá-

vajících Svatomartinských koncertů byla 

založena v roce 2013 na podporu probí-

hajících oprav a povznesení kulturního 

života ve Lstiboři i jako poděkování všem, 

kteří se na opravách aktivně podíleli. Kon-

certy byly doplňovány o prezentaci oprav 

uskutečněných v daném roce a o srovnání 

původního a nového stavu.   

 I letos pokračují opravy, bylo dokonče-

no oplechování věže kostela a byla zapo-

čata oprava ohradní zdi kostela, termín 

2017/18.  Koncert se uskuteční v den svát-

ku Sv. Martina, tj. 11. 11. 2017 v 16 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 

Lstiboři. 

Účinkují: 

Ondřej Socha (tenor) 

Martina Bauerová (soprán) 

Žofie Vokálková (flétna) 

Michal Hanzal (varhany) 

 

Program: 

A. Dvořák: Biblické písně 

J. S. Bach: Toccata a fuga d-moll  

další klasická díla od F. Schuberta, G. Bize-

ta, C. Francka a P. Mascagniho 

 

Všichni jste srdečně zváni na Svatomartin-

ské posvícení k poslechu nádherné hudby 

a oslavě svátku Sv. Martina. 

OLDŘICH SOCHA 

SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ VE LSTIBOŘI - POZVÁNKA 

NA SVATÉHO MARTINA, KOUŘÍVÁ SE Z KOMÍNA (LETOS BUDE V KOSTELE TEPLO).  
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LISTOPAD - KOUNICE 

Kounice jako městys s 1 300 obyvateli patří 

k největším obcím naší farnosti. A vzhledem 

k pravěkým nálezům také k obcím nejstar-

ším.  

 Farní kostel v Kounicích je poprvé zmiňo-

ván ve 14. století, přestavěn byl v 16. století 

a v 1. čtvrtině 18. století byl z iniciativy hra-

běcí rodiny Morzinů vybaven cennými díly z 

dílny Ferdinanda Maxmiliána Brokofa. Je-

ho sochy mouřenínů (resp. kopie originálů, 

uložených v Národní galerii v Praze) zdobí i 

vjezd do renesančního zámku, který je nej-

cennější památkou Kounic. Vinou požáru 

v roce 1990 je však v neutěšeném stavu a 

čeká na  rekonstrukci soukromým investo-

rem.  

 Z původního kostela se do dnešních dnů 

dochovala jen věž z kvádříkového zdiva, ke 

které byla v letech 1834–1836 přistavěna 

empírová loď podle návrhu Ing. M. Čermá-

ka. V roce 2008 byla dokončena generální 

oprava.  

 Díky skupině aktivních farníků je kostel 

otevírán veřejnosti při pravidelných kounic-

kých Větrání kostela. Nejbližší je v pondělí 

6. listopadu v 17:30. Přijďte se podívat!   

Drazí farníci, zimní měsíce některým z vás 

neumožňují dlouhou práci na zahrádce. 

A tak někteří z vás získávají možná trochu 

více prostoru k některým aktivitám, ke kte-

rým se během léta nedostanou. Takovou 

příležitostí může být ping-pongový turnaj. 

 Nemusíme pro to vyhrazovat konkrétní 

termín, konkrétní víkend. Takový turnaj by 

vytvářel mnoho prostojů. Můžeme udělat 

turnaj, který bude trvat přes celou zimu a 

který bude odkázán na vzájemnou domluvu 

soupeřů. 

 Jak takový turnaj bude probíhat? 

Do 10. listopadu je možné se do turnaje při-

hlásit u P. Martina. Každý nahlásí nejen 

své jméno, ale také dá na sebe kontakt. Ten-

to seznam pak dostanou všichni přihlášení. 

Systém turnaje bude velmi jednoduchý. Bu-

de možnost si zahrát každý s každým. Zápa-

sy se odehrají v čase, na kterém se oba dva 

soupeři domluví – hráči budou mít také 

možnost nahlédnout do google kalendáře, 

kde bude zaznamenáno, jestli je v Oranžové 

zahradě volno. 

 Tato „skupinová“ část turnaje bude do 

konce března. Do té doby bude mít každý 

možnost odehrát co nejvíce zápasů. Na kon-

ci března se sečtou body a budou určeni čty-

ři postupující, kteří si zahrají o jednom ví-

kendu semifinále, o třetí místo a potom fi-

nále. Na toto finále turnaje budou moci do-

razit i fanoušci. 

 Všechny zájemce tedy prosím, aby se do 

10. listopadu přihlásili otci Martinovi.  

KOSTEL SV. JAKUBA V KOUNICÍCH. 
FOTO P. VILGUS 

 

ZIMNÍ PING-PONGOVÝ TURNAJ 
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Nedávno jsem jel s rodinou autem nakupo-

vat a v autě nám hrála náhodně puštěná 

hudba z mého telefonu. Žena mě v jednu 

chvíli upozornila, že kapelu, kterou poslou-

cháme, jsem se před několika lety snažil 

vnutit děckám z farního spolča na jednom 

z našich podzimních výjezdů do Rybniště. 

Samozřejmě bez valné odezvy. Jedná se sice 

o kapelu multižánrovou, ale přeci v ní pře-

važuje tvrdý rock. Pamatuji si, že jsem byl 

skutečně přesvědčený, že se jim ta hudba 

bude líbit. „Vždyť je to to nejlepší ve svém 

žánru, musí se jim líbit,“ přemýšlel jsem. 

 S odstupem času si samozřejmě uvědomu-

ji, že hudební výběr, stejně jako výběr lite-

ratury, společenských aktivit nebo učebního 

způsobu je otázkou vkusu, názoru, ale i 

s nimi souvisejících podmínek výchovy a 

také povahy. 

 Čtu několik blogů, které jsou plné úžas-

ných myšlenek z různých oborů a mí hos-

podští známí se na ně přes mé výslovné do-

poručení ještě ani nekoukli. A znám knihy, 

které mi mimořádně prohloubily povědomí 

o mé víře a přesto jeden z mých nejlepších 

kamarádů ještě ani jednu neotevřel. A cho-

dím na přednášky, kde přednášející vystro-

juje přebohaté švédské stoly vědomostí, 

v ani ne z osminy zaplněné učebně. 

 Chtělo by se zoufat nad pohrdáním zdar-

ma nabízených pokladů. 

 Možná je to ale celé jinak. 

 U hudby a umění vůbec je to nasnadě. 

Všichni tak nějak rozumíme tomu, že každý 

preferujeme trochu něco jiného. Jiný žánr, 

jinou kapelu. U některých jiných věcí to 

chápeme hůř. 

 Proč nečtou texty na farním webu? Proč 

nechodí na náboženství? Proč přichází na 

mši pozdě a po mši hned zdrhají domů? Proč 

nepřišli pomáhat s hlídáním kostela? Třeba 

měli důležitý rozhovor na faře nebo obědvali 

s kardinálem. Který důvod je víc legitimní? 

Který nás víc omlouvá? Kdo to rozsoudí? 

 Myslím si, že kárat může ten, který má 

o lidech kompletní sadu informací. Zná je-

jich rodinnou situaci, jejich vkus, jejich po-

vinnosti a v neposlední řadě jejich povahu. 

 

CYRIL ŠTĚPÁN 

LIDÉ JSOU RŮZNÉ POVAHY 

Z druhé hodiny náboženství pro dospělé 

jsem přišla s úplně odlišnými pocity než 

napoprvé. Tentokrát převládala radost, ni-

koliv rozčarování.  Krom toho, že se nás 

sešlo více jak dvakrát tolik, než minule, 

hned několikrát jsem konečně pochopila, 

pro někoho možná zcela přirozené věci, tý-

kající se teorií vzniku světa či chápání bible. 

Někdo by se nad tím ani nepozastavil, jak 

jsou pro něj tyto věci zřejmé, ale pro mne, 

jakožto batole ve spoustě otázek víry, to bylo 

celkem podstatné. 

 Stejně tak jako nejsem dobrá kuchařka, 

neumím se ani moc dobře vyjadřovat a ně-

kdy kritika převládne nad tím pozitivním. 

Cítím zde jistou potřebu tentokrát poděko-

vat všem, s kterými jsem mohla společen-

ství náboženství pro dospělé prožít, neboť i 

jejich dotazy a odlišné vnímání přispívají 

k hlubšímu pochopení jednotlivých témat.  

 Určitě nikoho neodsuzuji, že se ke svému 

vzdělávání vydává svoji cestou. Zcela chápu, 

že rodina, práce, povinnosti ve sboru, či ji-

ných společenstvích se nedají vždy skloubit 

a někdy je prostě prospěšnější zůstat doma, 

než toho za každou cenu stihnout co nejvíce.  

 Každopádně všem na jejich cestách přeji 

zažívat ono „Heureka“. A budu nesmírně 

ráda, když se o své zkušenosti podělí 

s ostatními, třeba i prostřednictvím FČASu. 

 

PETRA NAJBERTOVÁ 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ PODRUHÉ 
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AKTIVISTÉ 

Jsme různí, my farníci českobrodské 

farnosti. Někteří jsme hodně vidět a 

slyšet, jiní se držíme spíše zpátky. 

My aktivisté děláme mnoho věcí. Pro-

vozujeme hudbu, zdobíme kostel, orga-

nizujeme výlety, slavnosti a hostiny ve 

farním centru, píšeme do farního časo-

pisu, ministrujeme, zasedáme a radíme 

ve farních radách. Hřejeme se dobrým 

pocitem z konané služby, i když nás to 

baví a částečně se tím realizujeme. 

My ostatní, méně viditelní a slyšitelní, 

to přijímáme celkem s povděkem. Za-

městnávají nás naše rodiny, profese a 

mnoho věcí každodenního života. Do 

kostela přicházíme načerpat, jako 

k benzínové pumpě, abychom pak ob-

stáli všude tam, kam nás okolnosti sta-

ví. Snažíme se křesťansky žít a šířit 

dobro- na pracovišti, v kruhu nejbliž-

ších, mezi nevěřícími přáteli. Věříme, 

že to děláme pro Pána Boha, pro jeho 

věc a tím i pro farnost. Na její aktivity 

se moc necítíme, nebo nám to není blíz-

ké, také nám nezbývá čas. Někteří 

z toho máme výčitky, jiní o tom takto 

ani neuvažujeme. Někteří se i snažíme. 

Přece jen, situace se nám mění, děti 

odrůstají, najednou je víc času. Zajde-

me na farní kafe, zúčastníme se výletu, 

možná pozveme pana faráře na oběd 

(ale až nás k tomu přestane vyzývat a 

povzbuzovat, na to jsme trochu hákli-

ví). Mnozí asi zůstaneme u toho mode-

lu benzínové pumpy. Načerpáme a 

zmáčkneme plyn. Ale nejsme lhostejní, 

těší nás příjemná a vstřícná atmosféra 

v kostele. Také je pro nás důležitý pocit 

důvěry v to, že každý jednáme dle své-

ho svědomí a nejlepší vůle. Ten velko-

rysý nadhled bez posuzování.  

 Jsme velice různí, my farníci českob-

rodské farnosti. Konec koncům, všichni 

jsme aktivisté, každý na jiném poli. 

A právě to činí naši pospolitost zajíma-

vou a přitažlivou.  

PETR ŠTĚPÁN 
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LITURGICKÉ PŘEDMĚTY II (...POKRAČOVÁNÍ) 

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? 

Pluviál 

Plášť - vpředu je dělený, 
zapínatelný sponou, takže 

je vidět alba a štola, vzadu 

je opatřen zdobeným vyší-

vaným štítem. 

Pyxida, pyxis 

Schránka, ve které se ucho-
vává velká proměněná hos-

tie do monstrance. 

Burza 

Maličká pozlacená nádobka 

na pár malých hostií, zaba-

lená v korporálu, zpravidla 

v koženém pouzdře, ve kte-

ré kněz přenáší Nejsvětější 

svátost nemocným a umíra-

jícím. 

Aspergil, kropáč 

Malinká nádobka s houbičkou napuštěnou 

svěcenou vodou, kterou se kropí lid. Může 

být součástí nádobky se svěcenou vodou 

(kropenky). 

Kadidelnice 

Kadidelnice je náboda s víčkem na řetízcích, 

do které se vkládá kovová nádobka se žha-

vým dřevěným uhlím, na které se sype kadi-

dlo. 

Loďka (navicula) 

Kovová nádobka se lžičkou, ve které je kadi-
dlo. Kadidlo je vonná pryskyřice. 

Klíček od svatostánku 

Věc, která se nesmí ztratit nebo zapome-

nout, bývá často na kalichu a mívá střapec. 

Abak – servisní stolek pro přípravu oltáře. 

Štola - je znakem kněžské služby; nosí ji 

jáhen, kněz a biskup; je to pás látky, který 

splývá jáhnovi z levého ramena na pravý 

bok, knězi a biskupovi splývá přes obě ra-

mena dolů 

Rocheta - svrchní bílý oděv ke kolenům a s 
kratšími rukávy ozdobený krajkou. Každou 

neděli ji můžete vidět na našich ministran-

tech. 

Dalmatika - liturgické roucho ve tvaru pís-

mene "T", které při bohoslužbách obléká 

jáhen. 

 

VLADIMÍR J. MRVÍK 
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ROZHOVOR: VLADIMÍR JAKUB MRVÍK 

Narodil se jako jedináček, takže se nikdy neučil od staršího sourozence a všechno si chtěl 

řídit sám a jít svou cestou. I v historické vědě, která ho v regionu proslavila, si musel najít 

svojí metodu, jak dojít k cíli. Trochu jsem si vyčítal, že kvůli rozhovoru jsem tohoto neoby-

čejně aktivního člověka v Kristových letech na další hodinu a půl odloudil od rodiny. Snad 

mi to jeho nejmilejší holky prominou. 

Vláďo, bylo už na střední 

škole jasné, že z tebe bude 

historik? 

No určitě, já jsem si za 

tím šel a historie mě bavi-

la už od nějakých devíti 

let. Na základce jsem byl 

poprvé v archivu, dělal 

jsem olympiády a miloval 

jsem rodokmeny, takže 

jsem si kreslil rodokmeny 

Přemyslovců a Habsbur-

ků. Na střední jsem dělal 

sočku (Středoškolská od-

borná činnost, pozn. red.) 

na regionální dějiny a 

v předmaturitním ročníku 

jsem skončil druhý v celostátním kole. A to 

mě tak naštvalo, že jsem si řekl, že to příště 

vyhraju. A opravdu jsem v maturitním roč-

níku vyhrál celostátní kolo. Chtěl jsem stu-

dovat vždycky k historii archivnictví a nikdy 

mě nenapadlo, že bych učil. Ve druháku na 

vejšce jsem ale dostal možnost učit jako zá-

skok na gymplu, a už mi to zůstalo. Učím 

třináctý rok.  

Jak se člověk stane významným regionál-

ním historikem? 

Vždycky mě regionální historie lákala. Ta 

místa a památky, které člověk potkává dnes 

a denně. Regionální historie je hrozně těžká, 

regionální historici se rodí tak dva, tři za sto 

let. Je snazší dělat velká témata, která ně-

kdo zpracoval už před tebou. Regionální 

historie se musí celá odsedět v archivu od 

začátku. Někdy jsou dny, kdy napíšu jeden 

odstavec, někdy je člověk v archivu celý den 

a nezjistí nic. Přesah těch článků je pak 

maximálně pro střední Čechy. I když učím, 

hodně stavím na konkrétních lidských pří-

bězích a osudech. Nesnáším, když historik 

dělá výklad obecně a obyčejné lidi jakoby 

vyškrtne. 

Dokázal bys v historii Českého Brodu najít 

nějaký příběh, který by si mohli lidé vyprá-

vět a vytvářet kolem nich lokální identitu 

nebo patriotismus? 

Český Brod může čerpat hodně z minulosti. 

Většinou staví města identitu na tzv. zlaté 

době. My můžeme být hrdí na to, že jsme 

byli královské město, na ty krásné památky 

gotické nebo renesanční doby, nebo na 

19. století, stavbu sokolovny a spolkový ži-

vot. Bez historie a památek bychom byli jen 

obyčejná noclehárna nedaleko Prahy. Lokál-

ní patriotismus naštěstí v Brodě určitě je, 

ale teď lokálně neprožíváme nijak zvlášť 

výraznou dobu. Ale za sto let se na to třeba 

budou dívat jinak.  
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Fara stojí na Husově náměstí, nedaleko Li-

pany a já jako přistěhovalec vnímám, že 

Brod byl dřív město, které se hodně hlásilo 

k husitské tradici. Jaký může mít katolík 

vztah k této tradici města?  

Zrovna husitství je velmi kontroverzní, i 

když trvalo krátce, dvacet let. Každá doba, 

národní obrození, první republika i komu-

nisti si husitství přizpůsobovala svojí politic-

ké situaci. Dělali z husitů hrdiny nebo dneš-

ními slovy „teroristy“. Teprve dneska přišla 

doba, kdy se můžeme konečně dívat kritic-

kýma očima. Dnes nahlíží historikové husit-

ství spíš negativně, protože vytrhlo české 

země z evropského vývoje, zanechalo hospo-

dářsky zničenou zemi, zničené kulturní pa-

mátky. Je to paradox, že husité dobyli Český 

Brod, vypálili kostel a radnici a my po nich 

máme dnes pojmenovány ulice. Ale dřív byl 

ten národní motiv neporazitelných bojovní-

ků důležitý a dobytí Brodu bylo před sto lety 

vnímáno jako záchrana před okupací císa-

řem Zikmundem a Němci. Dnes je husitství 

pasé, řadového občana netrápí. Já jsem se 

zasadil o to, abychom zde měli nově ulici 

Císaře Zikmunda, zejména kvůli tomu, že 

Brod povýšil na královské město. 

Je těžké být dnes učitel dějepisu? 

Myslím, že ne, je to předmět jako každý jiný. 

Navíc má výhodu, že se dá učit přes příběhy 

lidí, ke kterým je na internetu řada materiá-

lů. Navíc mám výhodu, že učím na gymná-

ziu, kde jsou ti studenti naladění jinak než 

na základce a často se zajímají o společenské 

otázky. Ale myslím, že už dneska škola ne-

může vychovávat jako dřív. Škola dnes může 

formovat, ukazovat vzory a vzdělávat, ale ta 

výchova už tam není možná. Učitelé mají 

jinou pozici a úlohy než před revolucí. Mně 

být učitelem vyhovuje, je to práce, kdy je 

člověk v kontaktu s mladými lidmi s různý-

mi názory.  

Snažíš se na hodině reagovat na to, jak je 

historie účelově využívána a zneužívána? 

No učitel by měl být správně apolitický, 

zvlášť před volbama. Ale já jsem taková pro-

říznutá pusa a ledacos si neodpustím a stu-

denti to na gymnáziu spíše ocení, protože 

pochopí narážky a znají nějaké souvislosti. 

Škola by asi neměla komentovat aktuální 

politické dění, ale je možné jim ukazovat 

určité prvky z minulosti, třeba nástup totali-

ty a další, na co je třeba si dávat pozor. 

Věříš tomu, že dějepis nabízí inspiraci a 

poučení pro současnost? 

Pevně věřím, že jo, proto jsou dějiny 20. sto-

letí důležité. Ukazovat, jak snadno lze od 

demokracie spadnout do diktatury. Ale člo-

věk to bohužel dokáže vysvětlit jen někomu, 

kdo chce a kdo má na to kapacitu. Obávám 

se totiž, že víc než polovina populace je 

snadno zmanipulovatelná. Neříkám, že vy-

sokoškolák má jediný správný názor, samo-

zřejmě matka samoživitelka s minimální 

mzdou nebude volit velké ideály, ale někoho, 

kdo ji pomůže zlepšit životní situaci.  

Jak se učí témata, která souvisí s katolickou 

vírou? Dalo by se říci, že mají studenti něja-

ké stereotypy? Jsou to kontroverzní témata?  

Myslím, že ne. Daleko kontroverznější bylo 

třeba téma odsunu Němců. Ti dnešní stu-

denti jsou často už třetí generace, která ne-

chodí do kostela, většina žádnou averzi vůči 

církvi nemá. Církvi se hodně v hodinách 

věnuji, je to pro mě srdeční záležitost. Když 

bereme církev ve středověku, nesetkávám se 

s negativní reakcí. Jen jednou pro mě byla 

taková sprcha, když jsem v jedné třídě mlu-

vil o tom, že dnes už si věřící nespojujeme 

s tím, že si neumí vysvětlit bouřku, jako to 

bylo za komunismu. Ale v té třídě tenhle 

stereotyp, že věřící si neumí vysvětlit fyzi-

kální zákony, někteří měli. Mojí odpovědí 

pak vždycky je, ať mi vysvětlí, kde se vzala 

hmota, pokud platí zákon o zachování hmo-

ty. U některých převládá takový pohled na 

svět, že Bůh se nedá změřit ani zvážit, nikdo 

ho nikdy neviděl, a proto neexistuje.  

Věda a víra si kladou odlišné otázky a vlast-

ně i mezi dospělými je řada lidí, kteří ten 

rozdíl nechápou.  

Ale běžně se setkávám s přesvědčením, že ta 

věda neexistenci Boha dokáže.  

Ve farnosti se snažíš být dosti aktivní, mi-

nistruješ, pořádáš prohlídky kostelů, inicio-
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val jsi opravu kapličky sv. Gotharda, kromě 

toho jsi radní města. Je to velké obětování 

pro komunitu města a farnost. Co máš v 

plánu v dalších letech, co bys byl rád, aby se 

podařilo?  

No hodně kopeme za bylanský kostel, kde 

děláme kostelníky. Když se dotáhne jeho 

obnova, bude to důležité. Ale jinak bych mu-

sel hodně přemýšlet. 

Znamená to, že jsi spokojený s tím, jak naše 

farnost funguje? 

Jsem hodně spokojený, protože naše farnost 

je hodně nadstandardní. Farnost je pořád 

živější a živější, navíc díky dětem hodně 

omlazená. Přistěhovalo se sem několik ak-

tivních lidí. Na druhou stranu jsem konver-

tita, křtěný jsem byl až v jednadvaceti a 

vím, jak důležité je žít ve společenství. Tak-

že můj sen je, že budeme všichni fungovat ve 

farnosti jako celek pro všech těch 40 vesnic, 

18 tisíc lidí, a byla by škoda, kdyby se far-

nost redukovala na Český Brod. Centraliza-

ce je nutná, protože je nás málo. Ale chtěl 

bych, aby se rozšířilo pole působnosti na 

vesnice, kde živého faráře nikdy neviděli a 

k lidem tam se víra nedostane. Jednou z cest 

je třeba tříkrálová sbírka. To by bylo takové 

moje přání, aby v každé vesnici byla nějaká 

rodina, která by tam fungovala jako styčný 

důstojník.  

Jak se člověk vlastně stane konvertitou? Je 

k tomu potřeba přečíst dostatek raně novo-

věkých listin v archivu?  

Já jsem se vždycky považoval za věřícího 

člověka, už v druhé třídě jsem věděl, že jsem 

věřící, jen mi nešli do hlavy ten Adam a Eva. 

Tak jsem si řekl, že to zatím nebudu řešit. 

Rodina ale byla nevěřící, takže jsem 

s praktikováním začal až na vejšce, kdy má 

člověk možnost se tak trochu osvobodit.  

A kdy zažíváš pocit, že Bůh je? 

Často to zažívám, většinou v krizových situ-

acích, kdy na to člověk svými silami nestačí, 

zdá se mu situace neřešitelná a řekne si 

„Bože, teď už je to na tobě, snažil jsem se 

sebevíc a mám pocit, že teď už s tím nepo-

hnu, ukaž, co umíš“. Často jsou to vyslyšené 

modlitby. Nebo vysloveně to zažívám při 

mši, při liturgii, to jsou takové nevysvětlitel-

né stavy. A to je přesně to, co je vědou neu-

chopitelné. A stejně tak řada okamžiků 

v našem životě, co jsme prožili s mojí man-

želkou. Nebo řadu přátel, které mám, to 

všechno považuji za určitý boží plán, který 

mi Bůh postavil do cesty. Nevěřící člověk by 

řekl, že je to náhoda nebo subjektivní ne-

smysl. Ale já to takhle cítím a vnímám, pro-

tože řada těch věcí byla příliš silná a zpětně 

v nich vidím určitý význam.  

Bylo, nebylo, v temném lese žil malý králí-

ček. Byl statečný a vůbec se nebál, ale bylo 

to pro něj strašné být tak osamělý. Jednou 

v neděli v lese se procházela malá holčička, 

Sofinka, a ta zahlédla králíčka, jak si hraje 

sám. 

 Když ji králíček uviděl, rychle k ní přiho-

psal a ona ho zvedla do náruče. Králíčkovi 

se to moc líbilo a ihned si Sofinku oblíbil. 

Sofinka si ho vzala domů a ochočila si ho. 

Králíček ji měl moc moc rád. Sofinčiny rodi-

če měli radost, že jejích dcera má nového 

malého kamaráda. 

 V pondělí už se chystala rodina k moři, a 

tak museli vzít s sebou i malého králíčka, 

kterého pojmenovali Jerryk. Bylo krásné 

léto, teplo, slunce hřálo a děti si hrály v pís-

ku a skákaly ve vodě. Jen Jerryk, i když byl 

moc hodný králíček, musel být v kleci, od-

kud jen koukal, jak ostatní plavou, hrajou si 

nebo se zkouší naučit plavat. I Sofinka se 

teprve učila plavat. Měla radost, že může 

ukázat jejímu novému kamarádovi, jak je 

šikovná. 

 V příští kapitole se dozvíme, jak si Sofinka 

a Jerryk užili výlet do zoo 

BRIGITTA ELISABETHA BOUDOVÁ  

(8 LET) 

DĚTI DĚTEM: DOBRODRUŽSTVÍ MALÉHO KRÁLÍČKA 
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MEZI VÝZNAMNÉ DNY LITURGICKÉHO KALENDÁŘE PATŘÍ I 23. LISTOPAD, 

ZASVĚCENÝ SV. KLIMENTOVI, ČTVRTÉMU ŘÍMSKÉMU BISKUPOVI. PODLE 

TRADICE JEHO OSTATKY NALEZLI KONSTANTIN A METODĚJ A 

SV. KLIMENT SE STAL PATRONEM JEJICH SLOVANSKÉ MISIE. I PROTO JSOU 

NEJSTARŠÍ CÍRKEVNÍ PAMÁTKY V ČECHÁCH SPOJENÉ S TÍMTO SVĚTCEM, 

V PRVNÍ ŘADĚ NEJSTRAŠÍ ČESKÝ KOSTEL NA LEVÉM HRADCI U ROZTOK. 

SÍDLIL ZDE PRVNÍ PŘEMYSLOVKSÝ KNÍŽE BOŘIVOJ, JENŽ PŘIJAL Z RUKOU 

ARCIBISKUPA MĚTODĚJE KŘEST SE SVOU ŽENOU NA MORAVĚ. 

V 19. STOLETÍ SE DOKONCE O HŘBITOVĚ NA LEVÉM HRADCI UVAŽOVALO 

JAKO O MÍSTU ČESKÉHO SLAVÍNA. KE KOSTLEU, KTERÝ SYMBOLIZUJE 

POČÁTKY KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH, MŮŽETE VYRAZIT PĚKNOU 

PROCHÁZKOU. FOTO ONDŘEJ KOŘÍNEK.  


