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Milé sestry, milí bratři,

možná jste se už zamýšleli nad tím, proč
se náš farní časopis jmenuje „větrník“. A
snad jste i podezírali autory z překlepu –
přece se to má jmenovat „věstník“. Přiznám
se, že pouze tuším, kdo tento název vymyslel – já to nebyl... Nicméně, napadlo mě,
že právě v tomto čísle je dobré uvést věci
na pravou míru a objasnit kontexty tohoto
názvu. Titul „větrník“ může naznačovat, že
onen plátek vychází poněkud nevyzpytatelně, tedy jde o občasník, který si vyjde, jak
chce a kdy chce, zkrátka, jak ho vítr přivěje. Narážka na vítr také může znamenat,
že onen časopisek (či spíše jeho tvůrci) si
klade za úkol vnést do farního života nový
vzduch, provětrat zatuchlé kouty a zákoutí
našich křesťanských duší.

Jako nejvýznamnější smysl názvu našeho farního věstníku bych však chtěl zdůraznit souvislost s nedávnou slavností Seslání Ducha svatého. Duch svatý je v řeckém
originálu Nového zákona označován tím
samým slovem jako vítr – pneuma. Duch
svatý je dech Boží, Tvůrce, naplňující celý
vesmír. Duch vane, kam chce, tak jako vítr.
Vždycky nás může něčím překvapit, vždycky
nás může nachytat, jak spíme na vavřínech.
Boží vítr, Duch, je vždy schopen vnést do
našich srdcí osvěžení, život, naději. Naším
úkolem je pouze se mu otevřít. Kéž tedy náš
Větrník je naplněn Duchem svatým a pomáhá nám otevírat Bohu svá srdce dokořán.
Váš P. Matúš

Kus historie - na pokračování
Dějiny děkanského kostela sv. Gotharda
v Českém Brodě (část 3.)
V 17. století by nás kostel uvnitř překvapil svou strohostí a chladným prostředím
Jednak to způsobovalo špatné osvětlení
(dobře vidět bylo vlastně jen v presbytáři a zvláště tmavá byla jižní loď). Také se
zdá, že kostel nebyl v lodích omítnut, ale
bylo vidět holé kamenné zdivo ozdobené
freskami a dekorativní malbou. Na zdech
bylo vymalováno velké množství erbů starých českobrodských rodin a cechů. Na
stěnách viselo jen pomálu obrazů, vlastně
jen tři renesanční epitafy (deskové obrazy mající připomínat vyobrazené zemřelé
osoby). Nejhonosnější, epitaf byl zavěšen
na sloupu naproti kazatelně (asi v místě
dnešní křitelnice), měl tvar otevřené archy,
byl zlacený a doplněný mnohými plastikami, na jejímž středu byl výjev křtu Páně, na
vnějších křídlech bylo ukřižování a postavy
mrtvých donátorů. Z toho epitafu se doposud dochovala dřevěná deska s renesanční

malbou křtu Ježíše Krista, dnes v majetku
českobrodské farnosti. Je to vlastně jediná
věc z vybavení kostela sv. Gotharda z této
doby (17. století), která dnes existuje! Zajímavostí také je, že ještě v této době (1671)
se k ukládání Nejsvětější Svátosti používalo
dodnes existující kamenné pozdně gotické
pastoforium (schránka na uchování hostií
a Nejsvětější svátosti) vlevo od hlavního oltáře. Zároveň v této době ještě existovalo
příčné břevno přetínající hlavní loď, v jehož
středu byl dříve vztyčen kříž s korpusem.
Další skutečnost, dnes těžko představitelná, je ta, že prostor kolem kostela sloužil
v 17. století jako hřbitov, čili se pohřbívalo
přímo ve středu města u náměstí! Pouze
nepokřtěné děti (mrtvé plody) se pohřbívaly za městem. Celý hřbitov byl obehnán zdí
s pěti vchody.
Na počátku 20. století byl už stav kostela opět velmi špatný a nevyhnutelně potřeboval zásadní opravu. Redaktor Jozef Miškovský v Našich hlasech roku 1910 (č. 53)
napsal – kostel propadá kvapem zkáze. Na
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štědrý večer padající kusy zdiva a tašek div
nezabily paní Havlíkovou, někdy ráno na
Boží hod propadlo se pak kus střechy i s laťovím. ... Až za vzniklé paniky – nechceme
ovšem býti dobrými proroky – budou vynášeti z kostela hromádky mrtvolek našich nevinných umačkaných dětí, nevíme, na koho
se bude svádět vina. Město Český Brod,
patron kostela, totiž tehdy dlouho odmítalo
uvolnit na obnovu peníze. Teprve roku 1912
k uvolnění peněz městské zastupitelstvo
svolilo, i když už roku 1906 oslovilo pražského architekta Františka Mikše k vypra-
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případ hradu Karlštejna, katedrály sv. Víta
nebo nedalekého kostela sv. Štěpána v
Kouřimi či kostel sv. Bartoloměje v Kolíně.
Tehdy také upadlo baroko v nemilost většiny společnosti a převládl názor, že baroko
je úpadkovým slohem (dokonce se mu posměšně říkalo „copatý sloh“) – proto mnozí
kněží likvidují barokní mobiliáře chrámů a
nechávají je často regotizovat. Nakonec ale
v Českém Brodě zvítězila varianta výrazně
nejlevnější, tj. kostel nepřestavovat a jen
ho celý důkladně zevnitř i zvenku opravit,
což bylo z dnešního pohledu rozhodnutí navýsost šťastné. Další větší opravy
stavby se uskutečnily v roce 1935
a naposledy v letech 1992–94. V
letech 1972-1973 zde také byla
uskutečněna velice radikálně liturgická obnova interiéru, jejíž mnohé úpravy byly v posledních dvou
letech přehodnoceny a vráceny do
stavu „ante quem“.
Od doby poslední velké obnovy
uplynulo sto let a problém se stavem kostela opět doslova buší na
dveře – v uplynulých letech byla
sice opravena fasáda a věž v průčelí, ovšem jen úsporně a nedávno
opět začaly opadávat kusy omítky.
13. března 2010 se pak zřítila velká část korunní římsy i s kusem
Kostel sv. Gotharda na kresbě z roku 1850 – ještě nejsou
postavené schody na empory a k bočnímu vchodu přiléhá snad zdiva a je jen otázkou času, který
renesanční předsíň. I střecha má u věže jiný tvar než dnes.
úsek římsy ji bude následovat. Ani
cování plánů na generální opravu. Architekt střecha není o poznání v lepším stavu. Z toMikš tehdy vyhotovil celkem tři projekty, z hoto důvodu musel být urychleně uzavřen
nichž jeden vám právě dnes představuje- prostor před hlavním vchodem. Plný výme. Mělo při něm dojít k vysoce radikální znam této pamětihodnosti si každý obyvatel
regotizaci celé stavby (včetně interiéru), našeho města uvědomí tehdy, podívá-li se
včetně ubourání průčelí i celé věže. Musí- na libovolný propagační materiál Českého
me si uvědomit, že celá druhá polovina 19. Brodu – na drtivé většině z nich je zachycen
století se nese v duchu historizujících slohů či prezentován také děkanský chrám, neja purismu, kdy se památky ve velkém pře- starší dochovaná stavba ve městě.
stavují tak, aby vypadaly slohově jednotně pokračování příště...
a zároveň co nejvíc starobyle – stačí uvést
Vladimír J. Mrvík
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Z farnosti - jednou větou

Stalo se
V sobotu 21.4. jsme se vrhli na farní dříví a
zvítězili jsme. Vydatně nám v tom pomohla zázračná voda, kterou jsme si na úvod
načerpali a zejména pak gulášek paní Zajíčkové.
-jčžNáročná oprava věže kostela sv. Gotharda
je konečně za námi. Tečkou za touto akcí
byla návštěva generálního vikáře Michaela
Slavíka a slavnostní poutní mše svatá v našem kostele.
-ohlPřed nedávnem získala naše farnost dalšího přímluvce. Z tohoto světa odešel pan
Bedřich Saxl, sekulární člen františkánského řádu a jeden z nejaktivnějších členů společenství seniorů v penzionu Anna.
-jčžO naší farnosti vyšla strana v čísle v katolickém týdeníku (24/XXIII).
V průběhu května a června v prostorách
fary a nově vznikajícího komunitního centra Oranžová zahrada proběhl pod vedením
Petra Heřtuse cyklus brigád cílený na úklid
po stavebních pracích a přípravu objektů do
provozu.
-vka-

Farnost sv. Gotharda se ve spolupráci s
evangelickou farností opět zapojila do projektu Noc kostelů propojeným programem
v obou farních kostelech.
-vkaVe čtvrtek 28.6. v 9:00 navštívilo tismickou
baziliku 12 salesiánských poutníků z Kobylis, převážně kněží, kteří zde sloužili poutní
mši sv.
-pribStaniž se
V týdnu 8.-13.7. proběhne první ročník farního tábora v Jelenově u Čechtic. Bližší info
u Václava Kašpara.
-vka15.-17. července se řada technických nadšenců vypraví do technických muzeí ve
Speyeru a Sinsheimu (Německo). Informace u P. Matúše, nebo J. Přibyla.
-vkaLetní dovolená farníků a českobrodských
přátel se uskuteční 23.-27. července v Jasenovcích u Humenného (Slovensko).
-vka15. srpna proběhnou v tismické bazilice
mariánské chorální nešpory pod vedením
Kateřiny Iberl. Hodina bude upřesněna.
-pribZ farnosti - zeširoka

1. svaté přijímání
V neděli 10. června využilo možnost
přistoupit k
prvnímu svatému přijímání 7 dětí.
Na tuto slavnou
chvíli
je trpělivě
připravoval

P. Matúš Kocian a Lída „Bednaříková“. Nejintenzivněji děti prožívaly přípravu na svátost smíření. Podle délky seznamu hříchů
vyhodnocovaly „nejzlobivějšího“ z nich. Pak
nastalo těšení na nedělní slavnost. Průběh
slavnosti zvládly i s malou trémou. Na konci
dostaly na památku knihu Světem bible a
graﬁku „Andělský chléb“ od Petra Štěpána.
Vše jsme společně oslavili na farní zahradě.
Petra Kaiferová a Petra Baladránová

Českobrodský větrník
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Biřmování - rozhovor

ráda, že dorazily moje kamarádky a moje
rodina. Už předem jsem se modlila o to,
abych to mohla prožít hluboce a plně. Bylo
skvělé, že jsem mohla svátost přijmout tady
– bylo to osobnější a farníci mne tu znají, na
rozdíl od toho kdybych absolvovala obřad v
katedrále. Náročnou zkouškou bylo focení.
Chtělo by to, aby fotografové byli decentnější. Focení z metrové vzdálenosti bleskem,
to opravdu ruší.

V neděli 17.6. přijalo svátost biřmování
prostřednictvím Dominika kardinála Duky
6 našich farníků. O průběhu obřadu jsme
bavili s jednou z vyvolených – Terezou
Bezouškovou.
Tak Terko, jaks prožívala přípravu na biřmování?
Jako velké plus vidím, že mne mamka
nenutila přijmout tuto svátost už v patnácti.
Takhle to bylo moje osobní rozhodnutí. Cítila jsem, že to tak chci a víc si toho vážím a
uvědomuji si o čem to je.
Z řízené přípravy mi hodně daly hlavně
přednášky o Katechismu od pana jáhna,
nejvíc mne zaujalo téma modlitba. Zajímavá byla i svědectví dvou farníku. Těch svědectví si vážím, neb šlo o ‚starší‘ a ve víře
pokročilejší lidi, kteří prošli s Pánem nejednu zkoušku. A pro nás ‚mladé‘, kteří jsme
teprve na samotném začátku a vše máme
před sebou, je to takovým povzbuzením.
Jak ses cítila před obřadem a při obřadu?
Byla jsem docela nervózní. „Co když místo amen řeknu bohudíky?“ Jsem ale moc

Jak ses cítila bezprostředně poté?
To, jak se mne hned po obřadu všichni
ptali, jak se cítím, bylo až trochu nepříjemné. Čekali nějakou holubici. :-) Až potom ve
chvílích klidu jsem si to začala víc uvědomovat. Nevím jak to popsat. Asi vnitřní pokoj.
Jaké sis vybrala jméno a proč?
Moje biřmovací jméno je Magdaléna.
K Máří Magdaléně mám vztah už odmala.
Líbí se mi způsob, jakým prožívala svou víru.
Jak sis vybírala kmotru?
Byla to pro mne jasná volba. Jsme stále
v kontaktu a hodně jsme toho spolu prožily.
Víme o sobě všechno a jsme si blízké.
-jčž-
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Svátost biřmování
Byla jsem požádána, zda bych se mohla podělit o své zážitky z biřmování. Nevím,
jak ostatní, ale já jsem biřmování prožívala
stejně jako několik dalších velkých událostí v mém životě, např. maturita a narození
dětí. Příprava s p. Matúšem byla fajn. Vše
probíhalo v domácí pohodě, měli jsme také
několik milých hostů a v rámci výletu biřmovanců (a ostatních farníků) do Prahy, jsme
navštívili arcibiskupství a katedrálu sv. Víta.
Velký den českobrodské farnosti
Na 17. červen 2012 jsme se těšili snad
všichni. Na celý den. Na celičký den. Určité skupiny se těšili i na jednotlivé hodiny,
okamžiky. Na ranní dováření, dopékání,
zdobení, nanášení. Na slavné přijetí svátosti biřmování, osobní setkání s otcem kardinálem, rozhovory, komentáře. Na žehnání
centra, možnost pozvat „cizí“ lidi domů –
do centra. Na prohlídku. Na guláš, pečivo,
chlebíčky, zákusky, šťávu, dorty, kafe, pivo,
víno, věnečky. Na muziku, na tancovaní (na
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Pak se přiblížil „den D“ a trochu začaly pracovat nervy. „Bude vše v pořádku? Nezakopnu, až si půjdu pro požehnání? Nebude
pršet? A tak dále.“ Myslím, že nervózní byli
i kmotry a kmotři. Vše ale proběhlo hladce,
nejen díky nácviku nástupu, ale i kázání
pana kardinála. Chtěla bych, doufám, že
nejen za sebe, všem poděkovat a popřát
jen vše dobré a nám biřmovancům ochranu
a pomoc našich svatých patronů.
Jarmila Grösslová

které nakonec nedošlo). Na osobní rozhovory s neznámými i známými. Na užaslé
obličeje lidí ze světa když se dozvěděli, že
je to všechno zadarmo. Na fotbálek i hokej.
Na koloběžkové projížďky po zahradě. Na
loučení (někteří).
P. Matúš na otázku jak se mu den líbil
odpověděl asi ve tři hodiny odpoledne: „Až
se pořádně vyspím a odpočinu si, začnu z
něho mít za pár dní i radost“. Každý měl své
okamžiky, na které se těšil.
Pavel Štěpán

Bylany – od zvonu k varhanům
V měsíci červnu zažil malou farní brigádu náš
ﬁliální kostel sv. Bartoloměje v Bylanech. Vše začalo tak... Ve věži bylanského kostelíka visí cenný
barokní zvon Jan (Evangelista) z roku 1673 od
zvonaře Michaela Schönfelda. Ten je ovšem hůře
přístupný, a tak se na něj naposledy zvonilo někdy
před čtvrtstoletím. Před nedávnem jsme se ovšem
my, skupina bylanských kostelníků, rozhodli vrátit
zvonu účel, pro který byl pořízen – totiž oznamovat
všem lidem ze svého okolí blížící se mši, nějakou
slávu, nebo prostě jen zvonit „k větší slávě Boží“
– a proto jsme oslovili našeho diecézního kampanologa, Mgr. Petra Váchu, s prosbou, zda by posoudil fyzický stav celé zvonové stolice, koruny zvonu i
všech jeho dalších částí. Pan Vácha velmi ochotně
do Bylan jednoho středečního rána přijel, „vyšpl-
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Kostel sv. Bartoloměje v Bylanech

hal“ se ke zvonu, prohlédl jej i celý krov a k
naší velké radosti nám potvrdil, že veškeré
dřevo je ve velmi dobré kondici, pouze zvon
je dost uvolněný a vychýlený k jedné straně.
Pan Vácha se nicméně ochotně nabídl, že
v dohledné době tyto závady odstraní a pomůže nám tak bylanský zvon znovu pomyslně „vzkřísit z popela“. Dozvěděli jsme se
také, že zvon Jan je v tónině C2, má údajně
velmi pěkný hlas a délka jeho rezonance je
mezi 52-57 sekundami.
To je ovšem ta příjemnější část. Hlavním
problém, se kterým jsme se museli nejen
obrazně poprat, byl silný nános holubího
trusu i vlastních holubích mrtvolek – celá
desetiletí měli totiž tito opeřenci volný příÚtěk do divočiny
Trasa: (ne) Libina, Václavov, Třemešek,
Rabštejn, Malínská rokle, Malínské meze,
(po) Šumperk, Prostřední skála, Pod Kamencem, Na Skřítku, Ztracené skály, Jelení studánka, Františkova myslivna, Dlouhé Stráně, Medvědí hora, (út) Kouty nad
Desnou, Klínová hora, chata Vilibaldka,
Vřesová studánka, (st) Červenohorské sedlo, chata Švýcárna, Praděd, Videlské sedlo
Účastníci: Čáp, Klára, Markéta, Václav
Termín: 24. - 28.6. 2012
Kilometráž: (ne) 26 km + (po) 42 km + (út)
15,5 km + (st) 20 km = 103,5 km
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stup dovnitř zvonice, kde postupně vytvořili
40-centimetrovou vrstvu trusu (holubince,
jak nám p. Vácha sdělil, mohou snadno
zapříčinit hnilobu trámů). Nakonec jsme
pomocí lopat a kbelíků vynosili odhadem
asi půl tuny tohoto nechtěného nánosu, a
to za obrovské pomoci Honzy „Čápa“ Žáka
a našeho farního všeuměla Josefa Kapičky,
který podél celého krovu natáhl a připevnil ochrannou síť proti holubům a opravil
všechny drobné defekty na prejzové střeše.
Oběma chceme tímto ještě jednou poděkovat!
S Boží pomocí snad dovedeme celé úsilí
kolem zvonu k zdárnému konci a poprvé na
něj v obnovené tradici zazvoníme na bylanské pouti ke sv. Bartolomějovi 25. srpna.
Tam bychom zároveň chtěli zahájit další
„bylanský“ projekt, a to sbírku na základní
opravu a naladění zdejších varhan. Naposledy byly totiž podle kroniky naladěny před
neuvěřitelnými padesáti lety, v roce 1962.
Možnost přispět do sbírky bude při mši svaté a každý, kdo přispěje alespoň 400 Kč,
bude mít možnost být jmenovitě uveden na
„tabulce dárců“, umístěné přímo na varhanní skříni na paměť budoucím generacím.
Vl. a L. Mrvíkovi
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Zakončit školní rok útěkem do divočiny
se našemu spolču stává tradicí. Letos se
nám zemí zaslíbenou stal Hrubý Jeseník. Já
jsem nedočkavě vyrazil již v neděli po mši,
vyšlápl si na Rabštejn a kosti jsem složil na
Malínských mezích. Následující ráno jsem
si přivstal, abych stihl přibrat na šumperském nádraží Vaška. Jak si to tak štráduju
k nádraží, napadlo mne, udělám si z Vency
dobrý den – napíšu mu, že teprve vstávám
a dorazím s hodinovým zpožděním. Byl to
trochu drsný humor, páč naspal jen dvě hodiny, aby stihl být na místě včas. ČD a “bomba“ na trati však zajistily, že jsem na Vaška
čekal tři hodiny já. To jsme se nasmáli. Dráhy jsou na kanadské žertíky zkrátka odborníci. Václav přijel akorát na oběd. Pak jsme
vyrazili. Na rozjezd jsme se vydrápali na Prostřední skálu. Napálili jsme to kol rašeliniště přes kamínky, co prý tam vysypal z boty
čert (asi trochu přerostlej hoch - kamínků
je pár desítek tun) až ke Dlouhým Stráním.
Tam nás chytil deštík. Kvapem jsme vlhli,
mlha houstla a stmívalo se. Zvažovali jsme,
zda má smysl na ten uřízlej kopec lézt, když
z té slavné elektrárny stejně nic neuvidíme.
Přeháňka se naštěstí přehnala a vřesoviště, na němž sem tam rostl smrček, ozářil
zvláštní přísvit. Vylezli jsme k nádrži. Vašek
nadšeně prohlásil, že cíle výpravy bylo dosaženo. Rozhled byl perfektní. Klepali jsme
kosu a tma padala rychleji, než bylo zdrávo.
Sestupovali jsme a hledali místo na noc-
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leh. Holá stráň – ne, pod větrné elektrárny – ne, Medvědí hora – ne. Harcovali jsme
tak dlouho, že jsme to nakonec zalomili na
dohled od cesty, zavrtali se do spacáků a
opékání buřtů odložili.
Následujícího dne se snídaně protáhla
a vypadalo to, že nestihneme sraz s Klárkou a Markétou. Podcenili jsme též poněkud náročnost sestupu, který často plynule
přecházel ve skluz. Dráhy nás však opět nenechaly ve štychu, a když jsme s dvouhodinovým zpožděním došli na nádraží, děvčata
do Koutů právě přijížděla. Na rozjezd jsem si
pro holky připravil terénní výstup na Spálený vrch (650m převýšení/3km). Vašek mne
od toho odrazoval, pohyboval se poněkud
toporně, a jak se později ukázalo, trápily jej
kyčle. Výstup jsme nakonec všichni zvládli, někteří z nás jej navíc zhodnotili modlitbou bolestného růžence. Na vrchu Klínové
hory jsme obsadili příhodné ohniště u chaty a tradičním způsobem připravili vuřty ke
konzumaci. Úsek cesty od chaty Vilibaldky
k Vřesové studánce patřil k nejkrásnějším.
Šlo se měkkou, úzkou, mechovou cestičkou
lemovanou borůvčím. Dole zurčel potok a
po pravici se nám odkrýval výhled na kopce
bližší i vzdálenější. Toho večera jsme se rozhodli strávit noc v kapli. Přes mříž u vchodu
jsme přehodili plachtu, aby dovnitř neﬁčelo,
a z laviček si zrobili pryčny. Z léčivého pramene jsme nabrali vodu na čínskou polévku. Uvařili jsme ji. Snědli jsme ji s otázkou.

Českobrodský větrník
Bude mít navrch léčivá moc pramene, či
nečistá síla dochucovadel a konzervantů?
Odpověď snad přinese zítřek.
A taky jó. Markétce opuchly kotníky. Klára začala cítit palce na nohou. Vaška pustily
kyčle a chytlo koleno. Mne stihl průjem. Po
ránu jsme navíc zjistili, že místo manévrů s
lavičkami a plachtou mohli jsme zalézti do
podkroví. Inu, člověk se pořád učí. Občerstveni spánkem, vyběhli jsme na Praděd a
z Pradědu sestoupili na Videlské sedlo. Kotníky a koleno kladly takový odpor, že jsme
raději dojeli ku trati stopem. Holkám zastavilo hned první auto a než jsme se nadáli,
byli jsme v Jeseníku. „Na vandr s trapným
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kolenem už nikdy,“ pravil Vašek a nezbylo, než mu dát za pravdu. Začali jsme řešit
spaní. Zjištění, že to znamená vystoupat
minimálně tři kilometry vskutku poctivého
kopce, vyvolalo takový záchvat smíchu, že
vzbudil pozornost domorodců. Ze čtyřhvězdičkového hotelu Slovan vyšel chlápek a
přátelsky podotkl, že vypadáme bezradně.
Prý točí Svijany a Kofolu, a že to pomůže.
Za 100 Kč nám naservíroval čtyři polévky
a 8 palačinek, jako bonus nás nechal přespat na střeše. Zazvonil zvonec a pohádky
je konec. Zpáteční cestu vlakem raději vynechám, nechci kazit happyend.
Jan „Čáp“ Žák
Z farnosti - dávno tomu

Pověst o sv. Václavu a Přistoupimi
Tuto pověst chci vypravovat, protože nyní
dochází k opravě kostela sv. Václava, který
je dominantou obce Přistoupim a tím je s
obcí i s jejími obyvateli nerozlučně spojen.

Abych mohla začít vyprávět tuto pověst,
musím se vrátit k počátku našich dějin, kdy
se kmen Čechů objevil na našem území.
Kmen Čechů, dle pověstí, přivedl na
naše území praotec Čech. Tento kmen se
usadil někde kolem hory Řípu, později též v
okolí Prahy. S Čechem přišel do Čech i jeho
příbuzný Lech, který si chtěl též nalézt území, kde by se se svými lidmi usadil. Když
našli místo, které se jim zalíbilo, zapálili

ohromnou hranici, ze které stoupal vysoko
k nebi kouř. Tak dali vědět lidem na Řípu,
kde se usadili. Dle kouře nazvali toto místo
Kouřim.
V době, kdy kmenu Čechů na Praze vládl
vévoda Václav a na Kouřimi Radslav Zlický
(asi kolem r. 900 – sv. Václav † 935) se tyto
dva kmeny z nějakého důvodu znepřátelily.
Rozpory chtěly řešit válkou.
Obě vojska proti sobě táhla – jedno od
Prahy a druhé od Kouřimi. Setkali se u nás
v Klečkách. Než začal boj, navrhl sv. Václav,
aby boj rozhodli oba vojevůdci. Když mělo
dojít k souboji, objevili se (dle pověsti) po
stranách sv. Václava dva andělé s meči.
Radslav viděl, že by asi boj nevyhrál, padl
na kolena a požádal o mír. Oba soupeři se
tedy usmířili a přistoupili na mír.
Od té doby se osadě, která byla poblíž,
začalo říkat Přistoupim.
To je přeci krásná mírová legenda, která
se vztahuje k naší obci a je znázorněna v
kostele sv. Václava, v dolní části obrazu nad
hlavním oltářem.
pokračování příště…
Marie Kabíčková roz. Kořínková
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Příloha - prázdniny

Letní anketa
1) Byl/a jsi někdy na táboře? Co jsi nejvíc
oceňoval/ jako účastník/účastnice prázdninových táborů?
2) Trampuješ/ trampovala jsi někdy? Co se
ti na trampování nejvíce líbí?
1) Na tábory jezdím se skautem od malička. Poslední rok jsem tam ale nebyla, protože na to už nemám čas. Nejvíce mě bavily
celotáborové hry, kdy jsme se rozdělili do
skupin a pak hráli skoro celý den. Také mě
bavily noční hry, kdy nás třeba někam odvezli a my se pak měli do rána dostat zpět
do tábora.
2) Chodíme na puťáky s kamarády skoro
každý rok. Nejvíce se mi na tom asi líbí, že
jsem vždy nějaký čas mimo civilizaci. Tak se
zbavím běžných problémů, které normální
život doma přináší. :-)
Markéta, 19 let
1) Na tábor jezdím každý rok v létě. Nejvíce
oceňuji, že lidé jsou v těsném spojení s přírodou, získají tak mnoho zkušeností, které
jinde nemají možnosti získat a odreagují
se od městského způsobu života. Navíc se
naučí více komunikovat s lidmi a pěstovat
vztahy, jelikož jsou více dní s uzavřenou
skupinou lidí.
2) Ano, trampuji. Nejvíce se mi na tom líbí
naprosto netradiční zážitky, vyplývající ze
situace, že má člověk s sebou jen základní potřeby a musí si nějak poradit v každé
situaci, dále možnost sportovního vyžití s
kamarády a dále, že si člověk může složit
hlavu zrovna tam, kde se mu mech zdá
nejměkčí.
Veronika, 21 let

1) Na táboře jsem (jakožto dcera táborové
kuchařky) samozřejmě byla. Šlo jak o tábory v rámci kroužků - mažoretky + pěvecký
sbor (také nazývány soustředění), tak o
kempy ‚normální‘. Ty byly organizované
křesťany. Nejraději vzpomínám na English
camp (vyprávěla jsem o něm na spolču). A
to díky propracovanému programu, především z duchovní stránky. Ale jako o zábavu v
podobě workshopů, bojovek a celodenních
či celoodpoledních výšlapů rozhodně nouze
nebyla. A velké plus uděluji za každovečerní
hrnec horké čokolády.:-)
2) Ne, netrampuju a nikdy jsem netrampovala.
Tereza, 20 let
1) Na táboře už jsem byl, oceňuji zejména
to, že jsem se svými kamarády v přírodě
mimo civilizaci.
2) Ano, trampuji. Líbí se mi chodit tam, kde
za celý den potkám jen pár lidí.
Vojtěch, 16 let
1) Na táborech jsem nejvíc ocenil, že mne
tam naučili balit batoh na výlet s přespáváním a to metodou pokus omyl.:-) Jinak
tradičně fajn byla dobrá parta co se tam
sešla a hlavně noční hry. Jako vedoucí jsem
zbožňoval dlouhé noci u kávy nad přípravou
dalšího dne. Následovalo brzké vstávání.
2) Na trampování mne dostává ten pocit
svobody a soběstačnosti. Všechno co potřebuju, mám s sebou v batohu. Nepodnikám
do přírody jen nějaké výpady z teploučka
chaty, ale žiju venku, na cestě.Když se mi
někde líbí, zabydlím se tam – na hodinu, na
noc, na týden. Až se mi zachce, seberu se
a jdu dál.
Jan, 23 let

Pokud máte/jste děti školou prvního stupně ZŠ povinné, neváhejte
a přihlaste je/se na farní tábor v termínu 8.–13.7. Máme poslední volná místa!

Českobrodský větrník
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Zrcadlo hvězd
29. 7 - 4. 8. 2012
Pro hvězdy zrcadlem, pro les vláhou, pro
oblaka bytím. Slunci hračkou, světu vším a
člověku... Čím je Ti voda?
Nad Lázněmi Jeseník se skrývají místa, kde
voda přichází na svět. Tam je místo, pro poznání vody, sblížení s vodou a pomoc vodě.
Přidej se na několik dní k nám a najdi odpověď na otázku, čím je pro Tebe voda.
Náplň tábora: Práce na drobných opravách
pramenů, údržba naučné stezky.
Pořádající: Zeměchvály (mladí Františkáni
spolupracující s hnutím Brontosaurus)
http://zemechvaly.brontosaurus.cz
Postavme mosty!
Let´s bridge - Postavme mosty! To je
výzva, která se stala heslem pro Genfest
2012 – setkání mladých celého světa. Na
samém konci léta od 31. srpna do 2. září
2012 se v Budapešti setkají tisíce mladých,
které spojuje přání a snaha žít ve světě
sjednoceném, a ne rozdělovaném, aby ukázaly, že ve vzájemné lásce lze společně vytvářet mnoho dobrého a že lze změnit svět
k lepšímu. Pojeď s námi do Budapešti i ty!
Genfest vznikl na popud Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre. První
Genfest se konal už v roce 1973 a stal se
místem setkání, kde si při různých aktivi-

tách mladí vyměňují svoje zkušenosti s žitím myšlenky bratrství a jednoty a hledají
další inspiraci. Je to setkání, které má být
manifestací mládeže, jejího ducha a touhy
po společenství. Je mnoho věcí, které se
nám ve světě nelíbí, se kterými jsme nespokojeni. Nechceme ale jen přihlížet, ale nacházet řešení. Let´s bridge - budujme mezi
sebou mosty! Přejeme si ukázat světu, že
vyšší hodnotou je hledat věci, které nás
spojují, než ty, které nás rozdělují, že dokážeme vést dialog, že si umíme naslouchat a
respektovat se napříč kulturami, náboženským vyznáním a národnostmi. Chceme se
navzájem v tomto rozhodnutí povzbuzovat,
utvrdit a znovu získat dostatek sil v této snaze vytrvat. Rozhodnout se jet na Genfest je
příležitost nebát se, přestat pouze mluvit a
začít žít Lásku mezi lidmi zcela konkrétně.
Město na mostech, Perla Dunaje, Paříž
Východu: tak bývá někdy označováno hlavní město Maďarska, kde se letošní Genfest
koná. Je to vůbec poprvé, co se setkání
koná mimo Itálii. Program nabízí přednášky, svědectví, seznámení s kulturou ostatních národů, prostor k osobnímu setkávání
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se s lidmi, k rozhovorům i zábavu. A právě
skrze tyto aktivity chceme hledat odpovědi,
jak mohu já konkrétně naplňovat pomoci
žít svět jednotnější a plný Lásky. Výstupem
z celého setkání bude i otevřený dopis pro
představitele OSN a EU, v němž se pokusíme svá stanoviska vyjádřit, upozornit na
některé společenské problémy i žádat o jejich spravedlivé řešení. Části programu a vystoupení budou probíhat na nábřeží Dunaje
i na nejznámějších mostech přes tuto řeku.
Říká se, že při cestě ze Západu je Budapešť
prvním městem, kde pocítíte i Východ, a při
cestě z Východu je prvním místem, kde se
setkáte se Západem. Máme tedy jedinečnou příležitost stát se skutečnými mosty a
svým životem vytvářet opravdové a hluboké
vztahy mezi lidmi.

Genfest je pro všechny. Udělat rozhodný krok můžeš i ty! Zúčastnit se Genfestu
může každý mladý člověk od 17 do 30+
let. Podrobnosti o české výpravě, přihlášku
i další informace o programu najdete na
webových stránkách http://genfest.naplno.net. Věříme, že Genfest je Božím dílem,
a proto prosíme o modlitbu za společné setkání. Vždyť jen v Jeho síle může být naše
úsilí pravým požehnáním.
Každý den může každý z nás budovat
mosty žitím Božího slova. Nezáleží na vyznání, národnosti, politickém přesvědčení,
důležitá je touha po míru, pokoji a jednotě.
Mějme odvahu žít slova evangelia!
Mladí z Hnutí fokoláre

Očekávám vás v nebi (sv. Jan Bosko)

23. -29. července 2012
Cena: 1400,- Kč
Program povede P. Radek Gottwald, SDB
Kontakt a bližší informace: Foersterova 2,
Brno 616 00, e-mail: radekgo@seznam.cz,
tel.: 732 308 209

Duchovní obnova za pochodu
Slovensko: Laborecká vrchovina
Pro kluky od 15-ti let
Téma: Svatí ze salesiánské rodiny

Pravidelné bohoslužby v naší farnosti
Český Brod - Sv. Gothard: út 18:00, st 8:00, čt 18:00, pá 18:00, so 8:00, ne 9:30
V průběhu léta mají bohoslužby prázdninový řád. Více informací na www.farnostbrod.cz.
Časopis Českobrodský větrník vychází čtvrtletně jakožto zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Gotharda v Českém Brodě.
Obsah časopisu je výhradně vaší zodpovědností.
Děkujeme všem přispěvatelům za jejich články a tešíme se na další spolupráci.
Toho času redakce: 1. šéfredaktor - Jan „Čáp“ Žák, 2. šéfredaktor - Václav Kašpar
Jsme mladá perspektivní redakce a sháníme kolegy. Všem budoucím spolupracovníkům nabízíme platy šéfredaktorů! Pokud máte zájem se systematicky podílet na vzniku
dalších čísel Větrníku, hledáme právě Vás. Neváhejte nás kontaktovat!
Kontakt: osobně, nebo na e-mailu vetrnikbrod@gmail.com
Českobrodský větrník v elektronické podobě - včetně historických čísel - a další informace z farnosti naleznete na www.farnostbrod.cz.
Originál fotograﬁe na obálce Jan „Čáp“ Žák. Jeseníky 2012.

