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Drazí čtenáři farního časopisu. 

Patřil jsem spíše k optimistům rozjezdu to-

hoto časopisu, ale přesto i já měl částečné 

obavy, zda se najde dost přispěvovatelů. 

Vím, že nelze hodnotit u druhého čísla,     

ale přesto zakouším velkou radost z toho, 

kolik článků se k tomuto číslu sešlo a od 

kolika různých přispěvatelů. 

Byl bych skutečně rád, kdyby si FČAS našel 

místo v naší farnosti. Kdyby se stal skutečně 

farním časopisem, totiž časopisem farníků. 

V němž mohou vyprávět o prožitých zážit-

cích, nebo naopak na něco druhé zvát, či jim 

něco doporučit. Cílem časopisu může být i 

vyvolávání určitých otázek a následných 

společných diskuzí. Kéž je tento časopis ob-

razem této farnosti, kéž jeho „tloušťka“ od-

povídá životu této farnosti. 

Prožili jsme měsíc květen, mariánský měsíc, 

měsíc májových pobožností. Určité věci byly 

dělány narychlo (můžeme se poučit pro příš-

tí rok), přesto ale hodnotím tento měsíc pozi-

tivně. A to především proto, že se vytvořila 

určitá společenství u jednotlivých kostelů, 

která se scházela ke společným pobožnos-

tem, ke společné modlitbě. Nedokáži ani 

vyjádřit, jakou radost z takového počinu 

mám. Měsíc červen započínáme slavností 

Seslání Ducha svatého. Písmo nám říká,    

že Duch je vylit na společenství, které je 

shromážděné k modlitbě. Vyprošuji tedy 

zvláště těmto malým odvážným a věrným 

komunitám vylití tohoto Ducha! Toho Du-

cha, který z prvotního malého společenství 

vytvořil misionáře, kteří přinesli poselství 

evangelia až na sám konec světa. Kéž tento 

první krok (vytvořením modlitebního spole-

čenství) je zárodkem velkých věcí,           

který v daných obcích může Pán učinit. 

Vstupujeme do měsíce června, který je věno-

ván Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ona mod-

litební společenství tedy mohou pokračovat 

v scházení a modlení se např. litanií k Srdci 

Ježíšovu. Případně i u dalších kostelů se 

mohou tato společenství formovat. 

Drazí farníci, chtěl bych vám všem poděko-

vat za vše to krásné, co mohu ve vašem spo-

lečenství prožívat a za vše, co v této farnosti 

děláte. S velkou vděčností vám vyprošuji do 

dalších dní Boží požehnání. 

 

R. D. MARTIN SKLENÁŘ 

FARNÍ ČASOPIS A SPOLEČNÍK 2/2017 

ČERVENČERVENČERVEN   
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VYBÍRÁME Z OBSAHU ČÍSLA 

Děkujeme všem přispěvovatelům!  

 

Máme radost z toho, že někteří farníci mezi námi mají chuť psát. A 

tak vedle stálých rubrik (představování farnosti, liturgické okénko, 

rozhovor či stránka nejen pro děti) najdete ve druhém čísle FČAS i 

řadu zpráv o tom, co se v uplynulém měsíci stalo nebo o čem jednala 

ekonomická rada farnosti. Dovíme se něco o akci na obnovu kapličky 

sv. Gotharda, nahlédneme do Ateliéru, na své si tentokrát přijdou i 

fanoušci sportu. Rozhovor jsme sice udělali, ale pak se na nás obrátili 

sestry a bratři z farnosti v Lysé nad Labem, zda bychom jim pomohli 

rozšířit povědomí o novém domácím hospici Nablízku. Náš rozhovor 

jsme tedy odložili na léto a přetiskli rozhovor s jednou ze sester - Mar-

kétou Vaněčkovou. Ta nám společně s koordinátorkou hospicové péče 

Bohumilou Urbánkovou přiblíží každodenní práci i těžkosti hospicové-

ho týmu. Naše modlitby a bankovky nemusí směřovat jen do Lysé. 

Aleš Kašpar rozpracovává svůj námět z minulého čísla o sociální poli-

tice farnosti.  Petr Štěpán se zamýšlí, jaké změny přináší život. Poje-

dete na farní tábor? Blíží se uzávěrka přihlášek. Začaly Podlipanské 

hudební slavnosti. Dvě miminka prožila svátost křtu, pět dětí svátost 

prvního svatého přijímání. Blíží se léto, na které připravujeme dvojčís-

lo. Pokud máte nějaký nápad na letní čtení, pošlete nám příspěvek do 

úterý 20. června na email farnicas@seznam.cz. 

P.S.: Jak se vám líbí úvodní strana? Je lepší text místo fotky? 

 

Jaroslav a Petra Najbertovi 
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Je sedmá neděle v době Velikonoční.       

Otec Martin nás zve na slavnost: první sva-

té přijímání, které obnáší přivítání našich 

dospívajících do plnosti křesťanského spole-

čenství, při mši koncert vlašimských farní-

ků, kteří již například v našem sousedním 

kostele v Předhradí předvedli minulý rok 

obdivuhodný koncert, opět nezklamali a 

provedli úžasný doprovod slavné mše svaté. 

Osobně nás ale zaujala zpívaná latinská 

chvála, to se v dnešní době již moc neslyší. 

Po mši následovalo to, co my považujeme za 

základ praktického projevu společenství: 

pohoštění v kvalitě, jež by mohlo konkuro-

vat mnoha ostře sledovaným pořadům na 

různých televizních kanálech, a hlavně vzá-

jemné setkání, hovory mezi farníky,         

nyní zvláště propojené i místně napříč celou 

pražskou arcidiecézí, což osobně považujeme 

za mocný nástroj Ducha, který právě naše 

společenství stmeluje a vždy stmeloval.  

 A naše děti? Nebylo jich slyšet, aktivity na 

zahradě je plně zaměstnaly, já osobně jsem 

je vnímal jen, pokud měly na sobě liščí ocas 

a o ten vzájemně soutěžili, nechal jsem si to 

vysvětlit, dobrá hra. Sem tam nějaký sport, 

aby kondice nezahálela. Velmi oceňujeme 

krásné prostory Oranžové zahrady, není to 

samozřejmost, Český Brod ji ale dokáže do-

konale a výtečně využít. 

 Osobně jsem slavnost chápal jako příleži-

tost pro setkání se známými z Vlašimi, a 

některými z Brodu, budeme se snažit poznat 

i další, hovořit se známými tvářemi 

z Kolínska bylo též milé. Vyměňujeme si 

zkušenosti z pastorační praxe, tedy co dělá-

me, abychom byli v obci vidět a co ještě udě-

lat můžeme, hlavně kde a kdo to podpoří. 

Zajímají nás i obyčejné věci. 

 Ještě jednou děkujeme otci Martinovi, 

setkání bylo úžasné, cítili jsme se velmi dob-

ře, ještě dvě či tři taková setkání a budeme 

se znát všichni se všemi. Rádi bychom třeba 

začali tím, že pozveme Vás všechny místní i 

vlašimské na nejbližší akci ve Velimi či Ko-

líně. 

TOMÁŠ TĚMÍN,  
VELIM, FARNOST KOLÍN       

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ PROPOJILO ČESKÝ 

BROD, VLAŠIM A KOLÍNSKO 
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Co napsat k události, na které většina z vás 

byla? Vezmu to pěkně od začátku. 

„Děkovačka“ za veškerou přípravu 

(příprava dětí, rodičů, všechny důležité 

informace, organizace, příprava květin, 

pohoštění, …) – VELKÉ DÍKY. Není to po-

cit, ale realita, že jsem se sice na přípra-

vách podílela, ale snad ani na jedné jsem 

nebyla do konce. Vlastně ne, přípravu ve 

formě společné modlitby novény jsme do-

táhli do konce a taky jsme všichni fyzicky 

zvládli celou mši (kdo nejste v obraze -  

občas nám to naši kluci neulehčovali ). 

 Slavnost prvního svatého přijímání byla 

pro naší širší rodinu velkou premiérou. 

Manžel ji nazval „Majdy maturitou 

v kostele“ (nešlo o množství vědomostí,    

ale o posun, který mohl přijít a přišel ). 

 Dovolila jsem se s týdenním zpožděním 

zeptat dcery na jedinou otázku:  

 

Jaká pro tebe byla slavnost, jak ses cítila? 

„Slavnosti předcházela devítidenní modlit-
ba (novéna), kterou jsme dostali od pana 
faráře, takže byl dostatek času na přemýš-
lení. Někdy bylo těžké porozumět textu 
z bible, ale dalšími otázkami jsem to po-
chopila.  
Slavnost měla příjemnou atmosféru. Do-
stala jsem se dál, jinak jsem tu mši proží-
vala. Nevím, jak to mám popsat, říct. 
Všechno bylo moc příjemné.“ 

 

Mám ve zvyku vážné věci odlehčovat, ale 

přijde mi to v tuto chvíli nějak nepatřičné. 

Přeji ze srdce všem, aby mohli těžit co nej-

častěji z účasti na zpřítomnělém Kristu. 

 

P.S.: Ubrusy vyžehlím a přinesu co nejdří-

ve. Že bych si mohla odškrtnout dokonče-

nou věc? 

PETRA A MAJDA MARHOUNOVI 

Jsme moc rádi, že jsme mohli být v Českém 

Brodě na 1. svaté přijímání a navštívit na-

šeho bývalého pana kaplana Martina.    

Shodou okolností i děti ze scholy přistoupily 

k 1. svatému přijímání ve Vlašimi před 

14 dny. Moc si užily, že mohly „kolegům“ 

zazpívat při obětním průvodu písničku  

Dárek pro sestřičku. Děkujeme za velmi 

milé přijetí a výborné pohoštění.  

GABRIELA KROUPOVÁ,  
DOMAŠÍN, FARNOST VLAŠIM 

NAŠE SLAVNOST 

Karolína, Magdalena, Natalia, Josef a Matěj 
prožili v neděli 28. května slavnost prvního 
svatého přijímání. Radujeme se s nimi. 

PODĚKOVÁNÍ 
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V neděli 28. května po mši svaté byli 
v kostele oficiálně jmenováni členové nové 
pastorační rady. Zvoleni byli Vladimír Mrvík, 
Jan Kabíček, Martina Přibylová, Petr Štěpán, 
Patricie Červená a Pavel Štěpán.           
Všichni zvolení volbu přijali. 
Administrátorem farnosti byli dále 
jmenováni Aleš Kašpar, Ludvika Rytinová, 
Petr Prokša, Oldřich Socha, Kateřina 
Miškovská a Jaroslava Přikrylová. Přejeme 
všem hodně zdaru v pastorační práci.  

V uplynulém měsíci byli pokřtěni Eduard 
Kvapil a Jeroným Štěpán, stali se křesťany a 
dětmi Božími.   

Oranžová zahrada je s přicházející 
piknikovou sezonou místem společných 
oslav a setkávání. Opékaly se zde buřty      
(ne čarodějnice), zahrada se otevřela 
veřejnosti v den oslav výročí založení města, 
v neposlední řadě  jsme zde slavili 
společným obědem první svaté přijímání.   
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LITURGICKÉ OKÉNKO 

Drazí bratři a sestry, 

v minulém čísle farního časopisu jsme se 

začali v liturgickém okénku věnovat aktivní 

účasti věřících. Zaměřovali jsme se na vnitř-

ní aktivní účast, a zde na ticho a posvátné 

mlčení. Dnes se budeme věnovat vnější ak-

tivní účasti. 

 U ní můžeme rozlišit především tři její 

projevy – postoje, společný zpěv a gesta. My 

se dnes budeme věnovat jen postojům.    

Společný zpěv a gesta si necháme do příští-

ho čísla našeho časopisu.  

 Velmi důležitý pro nás bude 42. článek 

Všeobecných pokynů k římskému misálu. 

Proto ho nyní celý předložím:  

„Úkony a postoje kněze, jáhna, přisluhují-
cích i lidu mají směřovat k tomu, aby celá 
bohoslužba vynikala důstojností a vzneše-
nou jednoduchostí, aby byl chápán správný 
a plný význam jejích jednotlivých částí a 
aby byla podporována účast všech. Je tedy 
třeba věnovat pozornost spíše tomu,         
co stanoví tyto Všeobecné pokyny a trado-
vané zvyklosti římského obřadu a co při-
spívá k společnému duchovnímu prospě-
chu Božího lidu, než vlastním osobním 
zálibám. Společné postoje, které všichni 
účastníci zachovávají, jsou znamením jed-
noty členů křesťanského společenství shro-
mážděného k slavení posvátné liturgie. 
Vyjadřují totiž smýšlení i city účastníků a 
podporují je“. 

 
Z článku můžeme vyzdvihnout několik věcí. 

V první řadě můžeme zdůraznit, že postoje 

jsou naším projevem aktivní účasti.         

Nejsou cvičením na Spartakiádě, ale je jim 

připisováno, že mají napomoci k tomu, aby 

byl „chápán správný a plný význam“ jednot-

livých částí mše sv. Postoje tedy nejsou zau-

jímáním nějakého postoje těla (něco dělat 

musím), ale jsou projevem mé účasti a uvá-

dějí mě do slaveného tajemství. Proto třeba 

já osobně vždy čekám při jednotlivých úko-

nech na chvíli, kdy lidé zaujmou náležitý 

postoj a nemodlím se do toho, kdy lidé pokle-

kají (např. v eucharistické modlitbě…). 

 Další velmi důležitou věcí jsou slova ze 

závěru tohoto článku. Tam čteme, že hlav-

ním aspektem postojů je vytváření a vyjád-

ření jednoty shromážděného společenství. 

Dokument to klade za tak důležitou věc,     

že dokonce říká, že se má tato jednota 

upřednostňovat před tím, co odpovídá 

„vlastním osobním zálibám“. Člověk ve svém 

postoji má vyjádřit jednotu se společen-

stvím, a to i na „úkor“ své vlastní zbožnosti. 

Liturgické slavení není úkonem jednotlivců, 

kteří prohlubují svou zbožnost, ale je úko-

nem společenství, které oslavuje Boha. 

V tom tedy máme odpověď na jednu z často 

kladených otázek – jaké postoje mám zaují-

mat v kostele, kde se zaujímají jiné postoje? 

Ať jsem v jakémkoli kostele, vždy ve svých 

postojích máme vytvářet a vyjadřovat přede-

vším jednotu – to je hlavní aspekt postojů. 

Jak je pak smutné, když je farnost kvůli 

jednotlivým postojům při mši sv. rozháda-

ná… 

 Dobrá, ale stále se nedostáváme k tomu, 

proč zažíváme situaci, že v jednotlivých kos-

telích se zaujímají v různých částech mše sv. 

rozdílné postoje a nikdo proti tomu nebojuje 

(někdo to přeci musí dělat špatně, když to 

děláme rozdílně). Nejprve bude dobré si něco 

říci o samotných postojích. Jim se věnuje 

43. článek zmíněného dokumentu. 

STÁNÍ. Stání je jedním z běžných postojů 

toho, kdo se modlí. Na starodávných křes-

ťanských freskách máme vyobrazeny posta-

vy „orantů“, které jsou vyobrazeny,           

kromě charakteristicky zvednutých rukou, 

v postoji stání. Tímto postojem rovněž člověk 

vyjadřujeme úctu (když vstoupí do místnosti 

host, stoupnu si), a rovněž připravenost oka-

mžitě reagovat. Proto třeba stojíme při 

VNĚJŠÍ AKTIVNÍ ÚČAST NA MŠI SVATÉ 
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POVSTÁNÍM PŘI MŠI 

SVATÉ VYJADŘUJEME 

ÚCTU.  SYMBOLICKY ZÁROVEŇ 

DÁVÁME NAJEVO NAŠI 

PŘIPRAVENOST ZAREAGOVAT 

NA SLYŠENÉ SLOVO A JÍT VE 

JMÉNU PÁNĚ.  

SEZENÍM VYSÍLÁME SIGNÁL, ŽE 

CHCEME NASLOUCHAT. 

KLEČENÍ VYJADŘUJE ZVLÁŠTNÍ 

ÚCTU, KTERÁ NÁLEŽÍ POUZE 

BOHU. 

evangeliu (na rozdíl od ostatních biblických 

textů), nebo při závěrečném požehnání a 

vyslání (vyjadřujeme svou připravenost jít 

ve jménu Páně). 

SEZENÍ. Sezením vyjadřuje člověk přede-

vším to, že naslouchá.  

KLEČENÍ. Tímto postojem těla vyjadřuje-

me především zvláštní úctu, která náleží 

pouze Bohu.  

 Když slavíme mši svatou, jsou úkony, 

u kterých není možné říci, že je některý po-

stoj správný a jiný špatný. Je tam možnost 

dvojího postoje a oba můžeme považovat za 

správné. Takovým nejznámějším příkladem 

je eucharistická modlitba po proměňování, 

kdy se v některých kostelích stojí a jinde 

klečí.  

 43. článek zmíněných Všeobecných poky-

nů k římskému misálu nejprve zjednoduše-

ně řečeno říká, že se při eucharistické mod-

litbě stojí. Pak v pokynech ale zároveň stojí, 

že biskupské konference mohou některé 

postoje upravit zvyklostem národů. Přičemž 

se uvádí, že „kde je zvykem, že lid zůstává 

klečet po Svatý až do konce eucharistické 

modlitby a před přijímáním, když kněz říká 

Hle, Beránek Boží, je chvályhodné to zacho-

vat“. Sám dokument tedy připouští dvojí 

variantu a je na biskupské konferenci,     

aby rozhodla. Přičemž naše biskupská kon-

ference, s ohledem na odlišné zvyklosti 

v Čechách a na Moravě, ponechala tuto dvojí 

možnost – stát, nebo klečet. Platí však nad-

řazené pravidlo, a to, že postoje mají vytvá-

řet a vyjadřovat především naší jednotu. 

 V textu se mluví ještě o klečení při slo-

vech: „Hle, Beránek Boží…“. I zde není třeba 

klečet (běžný postoj je stání). Ovšem platí, 

ž e  č l o v ě k ,  k t e r ý  p ř i s t u p u j e 

k eucharistickému stolu, by měl před přije-

tím eucharistie vzdát eucharistickému Kris-

tu úctu. V našich krajích je běžným proje-

vem pokleknutí. Proto klečíme i při oněch 

slovech „Hle, Beránek Boží“. Kdo nemůže 

klečet, nebo klečení brání již výše zmíněné 

vnější okolnosti (nedostatek místa,          

nemoc…), měl by před svatým přijímáním 

pokleknout, nebo se alespoň hluboce uklonit 

a tak vzdát eucharistickému Kristu úctu. 

 Ač se to běžně neučíme, tak mezi postoje 

patří také ještě prostrace (ležení), tento po-

stoj ale užíváme jen při výjimečných obřa-

dech. A pak k nim patří také průvody.    

Průvody se většinou týkají jen přisluhujících 

při oltáři. Přesto se zmiňme i o nich.  

„K úkonům se počítají také tyto činnosti a 
průvody: když kněz s jáhnem a přisluhují-
cími přicházejí k oltáři, jáhen před hlásá-
ním evangelia přináší evangeliář či knihu 
evangelií k ambonu, věřící přinášejí dary a 
přistupují k přijímání. Sluší se, aby se tyto 
činnosti a průvody konaly důstojně, za 
doprovodu zpěvu k tomu určeného podle 
stanovených směrnic“. 
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ČERVEN, MĚSÍC VĚNOVANÝ PŘISTOUPIMI 

Přistoupim – obec nedaleko 

Českého Brodu je bez nadsázky 

místem, kde kráčela historie. 

Svědčí o tom množství zapsa-

ných kulturních památek 

v obci. Kromě kostela a bývalé 

fary i slovanské hradiště,    

židovský hřbitov a další drob-

nější památky.  

 Náš, dnes filiální, kostel 

sv. Václava je svatováclavským 

poutním místem, protože právě 

k tomuto místu se váže část 

svatováclavské legendy,       

která hovoří o přistoupení na 

smír mezi knížetem Václavem 

a Radslavem Kouřimským. 

Tento výjev se zobrazením dvou 

andělů u postavy sv. Václava při 

souboji dvou knížat je tu zpodob-

něn na obou hlavních oltářních obrazech. 

 Až do sloučení farností na počátku tohoto 

století byla Přistoupim vždy farností samo-

statnou a v některých obdobích i velmi vý-

nosnou.  Například po odkoupení obce kní-

žetem z Lichtensteinu na počátku 18. století 

byla podle doložených zpráv fara obsazena 

farářem s kaplanem a cituji: „Na osadě při-

stoupimské jest 1849 katolíků, 123 evangelí-

ků a 25 židů.“ Dále k farnosti patřily kromě 

několika dvorů i obce Kšely, Tuchoraz, 

Přehvozdí a část Liblic. 

 K velkému úpadku došlo, jako v okolních 

vesnicích, během kolektivizace zemědělství, 

kdy většina hlavních sponzorů (sedláků) 

byla z obce vysídlena a posléze byl zrušen i 

místní národní výbor, který byl přemístěn 

do středisk ové obce Tuchoraz.                  

Posledním doloženým farářem, který bydlel 

na faře v Přistoupimi, byl Jan Hofman 

(1947–1954), zapsán jako administrátor 

z Poříčan, ale od místních starousedlíků 

jsem zjistil, že bydlel zde. 

 

 Po pádu komunismu byl stav žalostný.  

Na faře, v tu dobu prakticky neobyvatelné, 

bydlili poslední nájemníci, kteří farnosti 

zamezovali i přístup do budovy, a kostel byl 

na spadnutí. Nejdříve se o záchranu zasadil 

nově vzniklý obecní úřad v čele se starostou 

ing. Ladislavem Vágnerem. Do současné 

podoby dal kostel náš vikariátní stavební 

technik pan Miloš Herzog ve spolupráci 

s nově vzniklým Občanským sdružením na 

opravu kostela sv. Václava v Přistoupimi 

(dnes spolek). 

 Díky tomu je kostel připraven a po do-

mluvě kdykoli k disposici ke konání boho-

služeb i jako místo setkávání se jak v rámci 

farnosti, tak i pro konání kulturně-

společenských akcí. 

 Jsem moc rád, že se nám podařilo toto 

„dědictví otců“ uchovat pro další generace. 

 Budeme se těšit na Vaši návštěvu. 

  

Za Spolek na opravu kostela sv. Václava 

v Přistoupimi předseda  

ING. JAN KABÍČEK 

TAKTO VYPADAL KOSTEL SV. VÁCLAVA V PŘISTOUPIMI 
V ROCE 2010. FOTO: WIKIMEDIA 
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Jedná se o vrcholně barokní poutní stavbu 

kruhového půdorysu, založenou na místě 

zaniklé studánky s údajně léčivým prame-

nem. Architektonicky se jedná o vzácný ba-

rokní rondel (stavba kruhového půdorysu), 

ve středních Čechách unikátní (!), jehož ana-

logii nacházíme jedině v Praze-Holešovicích 

a Žižkově.  

 Kaplička byla založena roku 1727 nákla-

dem zdejšího zámožného měšťana Jana Al-

brechta Šentála z Kerska. Uctíval se zde 

sv. Gothard, v 18. století se kaple stala cí-

lem pravidelných prosebných procesí za dob-

rou úrodu, neboť sv. Gothard je patronem 

proti krupobití. Zvláštní úlohu v lokální tra-

dici hrála kaple i díky sousední studánce, 

neboť až do 19. století se zde údajně odehrá-

valo slavnostní udílení měšťanství každému 

novému měšťanovi Českého Brodu,          

který zde byl symbolicky pod dohledem pa-

trona města sv. Gotharda pokropen vodou 

studánky. 

 Dá se bez nadsázky říci, že kaple sv. Go-

tharda zcela kopíruje osudy církve v naší 

zemi ve 20. století. Ještě na počátku 20. sto-

letí to bylo místo živé víry, po roce 1918 její 

význam začal upadat a po roce 1948 se z ní 

stalo smutné chřadnoucí místo, obrůstající 

náletovou vegetací a postupně určené 

k pozvolnému zapomnění a zániku. Ve slib-

ných porevolučních letech sice kaplička 

„ožila“, ale jak – stala se sídlem různých 

socio-patologických jedinců, kteří zde 

v ústraní stále houstnoucí náletové vegetace 

přespávali, skladovali odpadky a nakonec 

vnitřek kaple i vypálili (snad i ve snaze zís-

kat kov z měděných kabelů). Roku 1995 byla 

kaplička naštěstí zapsána jako jedna 

z českobrodských kulturních památek. 

 V posledním desetiletí je v naší společnos-

ti, asi nejen podle mého názoru, cítit velká 

postupná obroda vztahu veřejnosti k církvi, 

ke křesťanským kořenům, k církevním pa-

mátkám – hovoří o tom mnoho spolků i akti-

vit obecních samospráv, které se snaží tyto 

památky (hmotné i nehmotné) opravit, 

oprášit, vdechnout jim nový život. I ke mně 

se v posledních letech dostává mnoho pozi-

tivních signálů od lidí, kteří sice nejsou 

praktikujícími křesťany, ale osud kapličky 

sv. Gotharda jim není lhostejný a přicházejí 

s náměty na její oživení (obdobnou aktivitu 

O KAPLI SV. GOTHARDA V ČESKÉM BRODĚ  
(A NEJEN O NÍ) 

Na území naší farnosti se nachází 

deset kostelů, číslo nijak malé.   

Kromě nich zde ovšem můžeme 

potkat i desítky dalších drobných 

staveb dokládajících živou víru 

našich předků a předchůdců – 

drobné kapličky, křížky, sochy 

světců. Některé z nich jsou dod-

nes velmi ctěny a jsou 

v perfektním stavu, některé tako-

vé štěstí nemají. Jednou z nich je 

i barokní kaple sv. Gotharda – 

patrona našeho společenství – 

nedaleko Šembery v Českém Bro-

dě. Jaký vztah k těmto památkám 

má dnešní společnost a co nám 

praktikujícím katolíkům moderní 

doby mohou ještě říct? 
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například před nedávnem vyvinuli obyvate-

lé z Liblic, kteří společně s p. starostou 

J. Nekolným dokázali obnovit odstraněnou 

kapličku P. Marie).  

Zpočátku jsem i já spíše odolával ideám 

o obnově kaple sv. Gotharda, ale v letošním 

roce jsme se společně s další farnicí Irenkou 

Vomáčkovou rozhodli „jít do boje“.           

Společnými silami jsme sepsali žádost do 

fondu Středočeského kraje o dotaci a město 

Český Brod jakožto vlastník stavby žádost 

podalo (rozpočet na její obnovu je kolem    

400 tisíc Kč, povinná spoluúčast města mini-

málně 60 %). Nyní čekáme na vyjádření kra-

je.   Popravdě tento článek jsem sem nena-

psal ze zcela nezištných důvodů – vás, své 

spolufarníky a spolufarnice, bych chtěl moc 

požádat o modlitbu za tuto žádost a obnovu 

kaple. 

 Abych ale odpověděl na svoji otázku 

z úvodu – co katolíkovi dnešní doby mohou 

tyto drobné sakrální památky říct? Samo-

zřejmě jsou to doklady dlouhé tradice a kon-

tinuity stejné víry, kterou máme i my dnes 

po staletích, byť samozřejmě ve zcela jiných 

interiorizovaných podmínkách. Je to velký 

závazek, aby i naši potomci za tři staletí 

sdíleli stejnou víru a já doufám, že i stejné 

sakrální památky. Jejich přínos ale spočívá i 

jinde, konkrétně v investici do vztahů. 

 V dnešní době, která se podle mého tak 

vstřícně otevírá spolupráci na obnově a oži-

vení křesťanských památek, mohou být naše 

kostely, kapličky apod. mostem k pastoraci a 

troufám si říci i k nové evangelizaci,             

o které tolik hovořil emeritní papež Bene-

dikt XVI. Sám jsem to zažil před dvěma lety 

v nedaleké obci Brník, kde nežijí žádní prak-

tikující katolíci, přesto zde místní nadšenci 

(a to i voliči KSČM!) obnovili kapličku 

sv. Petra a Pavla a na její následné posvěce-

ní se čtením z Písma a zpěvy přišla většina 

obyvatel vesnice. A obdobnou zkušenost 

mám i z jiných míst, ať už ze zmíněných 

Liblic, z kostela v Rostoklatech, z kostela ve 

Lstiboři, v Poříčanech, něco nadějného se 

rodí kolem kostela ve Štolmíři.  

 Stav sakrálních památek vypovídá větši-

nové společnosti i o stavu víry v daném kraji 

– co si asi řekne náhodný divák před zcela 

zdevastovaným kostelem nebo kapličkou, 

než to, že zde je křesťanství už mrtvé, církev 

zde zmizela – funguje to ovšem i naopak. 

Záleží tedy na každém z nás farníků, jestli 

půjdeme nevěřícímu okolí v budování podob-

ných mostů vstříc, nebo jestli naše kostely 

opustíme a kaple necháme postupně zanik-

nout za clonou náletových dřevin… 

 
VLADIMÍR J. MRVÍK 

V úterý 16. května proběhla mše svatá 

v Tismicích za účasti devíti kněží kolínské-

ho vikariátu, pana vikáře Michaela Slavíka 

a také našeho pana jáhna Honzy Pečeného. 

Zbožných oveček bylo také hojně, takže 

každý pastýř mohl mít tu svoji. Byl svátek 

Sv. Jana Nepomuckého a pan vikář měl 

velice hezkou promluvu o tomto světci.    

Jak jinak, když byl dlouhá léta jeho ná-

stupcem v úřadu generálního vikáře.  

 Ministranti nikde, tak mě náš pan farář 

(správně RD) požádal minutku přede mší, 

zda bych se této funkce neujal. Ač jsem 

místní, tak zde neministruji a podle toho to 

také vypadalo.  V malé zákristii bylo již 

zmíněných deset kněží a já bafnul první 

komži, která mi přišla pod ruku.               

To, že patřila Pepíčkovi Strnadovi, jsem 

zjistil hned při zazvonění na zvonek.    

Drobnými krůčky, které by mi mohla závi-

dět kdejaká gejša století devatenáctého a 

předchozích, jsem se přesunul na své mís-

to. To, že sukénka byla obráceně, mohut-

ným švem ven, a byla krátká, takže vynik-

ly mé pracovní kroksy, to už byl jen detail. 

Po kněžišti jsem se pohyboval jen s vypě-

tím všech sil, uvědomujíc si přitom velice 

dobře komičnost situace.  

 Ale vše dobře dopadlo, sluníčko venku 

krásně svítilo a bylo to celé velice hezké a 

milé.                    

H. P. 

JAK JSEM MINISTROVAL 

NA VIKARIÁTNÍ MŠI 
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Nově jmenovaná ekonomická rada se poprvé 

sešla v úterý 9. května ve složení Jan Při-

kryl, Martin Červený, Jan Kabíček a pan 

farář Martin Sklenář (Jan Přibyl se omlu-

vil), aby se dohodla na postupu a strategii 

financování jednotlivých aktivit a staveb-

ních činností českobrodské farnosti.        

Jako host byl také přítomen Aleš Kašpar. 

K tomu byli přizváni vikariátní stavební 

technik p. Miloš Herzog a správce nemovité-

ho majetku kolínského vikariátu p. Vojtěch 

Dvořák.  

 Ten nás informoval o stávajícím nemovi-

tém majetku farnosti, který se skládá ze 

184 hektarů zemědělské půdy a dvou far, 

z nichž fara v Kounicích je dlouhodobě pro-

najímána. Z tohoto majetku plynou veškeré 

finanční prostředky naší farnosti. 

 Pan Miloš Herzog nás naproti tomu sezná-

mil s rozpracovanými opravami na našich 

kostelích a způsobem jejich financování. 

Nejvíce farnost zatěžuje dokončení staveb-

ních prací na našem farním kostele sv. Go-

tharda v Českém Brodě, které potrvají ještě 

tento a příští rok.  Současně jsme se dohodli, 

že pokud nám vyjdou vstříc místní obecní 

úřady nebo spolky vzniklé v obcích našich 

filiálních kostelů, rádi bychom započali i 

s opravami dlouho odkládanými, jako jsou 

Poříčany, Bylany nebo Štolmíř. Vše za před-

pokladu, že pan Herzog zajistí na tyto akce 

podání finančních žádostí na dotace a do-

hodneme se na spolufinancování našeho 

finančního podílu z místních zdrojů. 

 Dále jsme se dohodli, že veškeré peníze, 

které do farnosti přijdou (samozřejmě kromě 

účelových darů) rozdělíme do tří skupin - 

„měšců“. V prvním měšci budou finance 

na investice a opravy, druhou skupinu bu-

dou tvořit finance na pastoraci, jejichž vyu-

žití bychom chtěli delegovat na nově 

vzniklou pastorační radu. Ve třetím měšci 

budou finanční zálohy, protože se nelze vy-

dat ze všech peněz najednou a příští rok si 

„půjčovat na svíčky“ a zároveň je dobré také 

investovat a „zvyšovat“ majetek. 

 Samozřejmě uvítáme veškeré návrhy,  

které by pomohly s maximálním využitím 

svěřených prostředků i s možnostmi získání 

dalších financí, protože podle sdělení pana 

Herzoga je momentální stav dotační politiky 

státu pro nás velmi příznivý. 

 Prosím držte nám palce a neváhejte nás 

oslovit s připomínkami, abychom hospodaři-

li s našimi společnými penězi co možná nej-

lépe. 

 

Děkujeme 

Za ekonomickou radu farnosti její člen  

 
JAN KABÍČEK 

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI 

ZAČALA FUNGOVAT 

V rámci  městských oslav 580 let od povýše-

ní Českého Brodu na královské město se 

v Oranžové zahradě konalo „odpoledne 

s písničkou“. Pro příchozí byla připravena 

živá produkce hudby, písniček lidových i 

zlidovělých, drobné občerstvení a pro zájem-

ce prohlídka farního sklepa.  

 Přípravy provázela nervozita, uvědomění 

si vlastních limitů časových i komunikač-

ních, neubránili jsme se nedorozuměním. 

Opět jsme měli možnost zakusit, že je třeba 

udělat vše potřebné podle svých možností a 

stejně důležité je svěřit vše Pánu – „Hle,    

já jsem s vámi po všechny dny až do konce 

světa.“ 

 Odpoledne provázela pohodová atmosféra. 

Milí muzikanti, dobré jídlo a pití za dobro-

volný příspěvek, otec Martin hrající si 

s dětmi na trampolíně, uvolněné rysy ma-

minek, že je možno na chvilku nechat děti 

bez dozoru, zpívající publikum. Účastníci se 

s námi loučili s úsměvem a slovy díků.  

 
PAVEL ŠTĚPÁN 

580 LET V ORANŽOVÉ ZAHRADĚ 
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MATKA - pět písmen, které zažíha-

jí  plamen lásky v našich srdcích, který hoří 

navždy... 

 Historie tohoto svátku, ve smyslu oslavy 

matky, sahá až do hlubokého dávnověku. 

 Opravdovou zakladatelkou se však stala 

Američanka  A. M. Janisová a v roce 1912 

byl tento svátek oficiálně stvrzen americ-

kým prezidentem Woodrow Willsonem. 

 Od roku 1923 se zásluhou Alice Masary-

kové  tento svátek začal slavit i na českém 

území. V době komunistické totality byl 

zatlačen do pozadí oslavami MDŽ. 

 Nyní se slaví opět veřejně a oslava připa-

dá na druhou květnovou neděli. Je oceně-

ním odvahy a oběti mateřství všem ženám, 

které porodily nebo vychovaly děti. 

 Nám, matkám  českobrodské farnosti,  se 

dostalo veřejného poděkování od  P. Marti-

na Sklenáře. Na závěr mše svaté nás otec 

Martin pozval k předstoupení před presby-

tář a vyslovil nám uznání a díky za dar 

života našim dětem a jejich výchovu.    

Symbolicky jsme každá obdržela  krásnou 

růži a nejedna z maminek neutajila slzy 

dojetí. Děkujeme!  

Milí naši otcové, tatínci a taťuldové, ne-

truchlete! I vy máte svůj den!  Oslava Dne 

otců připadá na 3. neděli v červnu. 

J. PŘIKRYLOVÁ 

DEN MATEK 

Moc bych vám všem chtěla poděkovat,       

že jste mi umožnili dělat květinovou výzdo-

bu v našem kostele, hlavně otci Matušovi, 

že mne k tomu přesvědčil. Je to pro mne 

potěšení - záliba, ke které jsem se mohla 

touto cestou vrátit. 

 Děkuji vám také za trpělivost, kterou se 

mnou máte. Ne vždy se mi vše povede a ne 

vždy se mi podaří udělat včas „čerstvou“ 

výzdobu. Pár z vás mi již občas výborně 

pomáhá - za to jim touto cestou také děkuji. 

Pokud by měl kdokoliv z vás chuť se ale-

spoň občas připojit, budu velice ráda.   

 Mojí snahou je, aby byla výzdoba co nej-

levnější, a proto vás všechny prosím, abyste 

darovali kostelu vaše případné přebytky 

rostoucí na zahrádkách. Jen mi, prosím, 

dejte předem vědět - byla by velká škoda, 

kdyby se květiny nepoužité vyhodily. 

 Na závěr se předem omlouvám všem,  

kdo by chtěli dát do kostela umělé květiny, 

za to, že je nepoužiji. Vyznávám přesvědče-

ní, že živému Bohu patří velká úcta a živé 

květy. 

 

Telefonní kontakt +420 603 906 957 

Mail patriciece@seznam.cz 

 
PATRICIE ČERVENÁ 

KVĚTINY V KOSTELE  

SV. GOTHARDA  
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Pátek 12. května 2017, už zase pátek... 

Chystáme se na absolventský koncert Anič-

ky Kašparové do Štolmířského kostela. 

 Navečer mše svatá  v Českém  Brodě – 

jejda, zapomněli jsme na Mariánskou pobož-

nost, a pak ještě honem odložit dětičky na 

nácvik divadla. Fofrem naskákat do aut a 

rychlý přesun do Štolmíře. 

 Trocha rallye, bleskový výsadek a už jsme 

tu. 

 Před kostelem sv. Havla uvítací výbor - 

pyšný otec zdraví každého osobně. 

 Srdce nám ještě buší, sedáme si a začíná-

me číst program - teda ten je ale dlouhý. 

Opravdu to všechno ta holka předvede?  

Ještě že existuje akademická čtvrthodinka... 

 Kostel se naplnil a libé zvuky z hůry 

všechny umlčují. Pohlcuje nás podvečerní 

a tmos f éra krás ně  vyzdobeného ,               

světlem svíček oživeného kostela. 

 Dál už následují krása, nádhera, mrazení 

v zádech a užaslé výrazy, které já střídám se 

slzami dojetí. 

Je to možné, že je té holce teprve patnáct 

let? 

 DĚKUJEME, ANIČKO, ZA PŘEKRÁSNÝ 

ZÁŽITEK.  

 DĚKUJEME TOBĚ BOŽE . . . .  

 Jen mne mrzí, že nedovedu zacházet se 

slovy, alespoň z desetiny tak, jako Anička 

s hlasem či smyčcem. Nedovedu ten zážitek 

dostatečně popsat na papír.  

 Závěrem musím jen napsat - těšíme se na 

rodinný koncert  Kašparových.  

PATRICIE ČERVENÁ 

NEZAPOMENUTELNÝ ZÁŽITEK 

Umění je dar. Je darem božím. Je tím vel-

kým darem od Boha, který plní naše duše a 

dává nám cítit boží krásu, dokonalost a veli-

kost už tady na zemi. Umění je mým nejsil-

nějším argumentem hned po Bibli a svatých, 

že Bůh existuje. Přírodovědec by řekl,         

že jeho důkazem je příroda, lékařům je sil-

ným momentem fungující lidské tělo, psy-

chologům např. lidská duše či funkční spo-

lečnost. Každý máme to své. 

 Umělecké dílo není ale vždy dokonalé, 

protože jde skrze nás a my hledáme jeho 

pravou podobu. Umělec je jen nástrojem 

Boha a jeho dílo je často na cestě. Někdy víc 

a někdy méně. 

 Cesta za dokonalým uměleckým dílem je 

trnitá. Dozvídáme se to i v „ATELIÉRU“ 

u Štěpánů, který se koná přibližně jednou 

ročně. Je, dalo by se s trochou odvahy říci, 

takovou ukázkou cesty uměleckého díla a 

touhy k její dokonalé podobě. 

 Výtvarné dílo - poezie – hudba. Takové je 

složení každého našeho večera. 

 Petr je hlavním „dodavatelem“ výtvarní-

ků, kteří se střídají velmi pestře. Za těch 

dvanáct let (první ateliér byl v roce 2005) se 

ATELIÉR 
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vystřídali malíři, sochaři, restaurátoři nebo i 

výtvarník zabývající se uměleckými videi. 

Při posledním, letos květnovém ateliéru, 

jsme se mohli seznámit se střípkem díla 

malíře Dušana Černého. Vystavil tři obrazy 

z poslední doby, na jednom ještě zasychala 

olejová barva. Byly to obrazy krajiny v zimě 

v různých vzdálenostech. Rozpraskaný led, 

osvětlené suché traviny a zasněžená krajina. 

Jak visely vedle sebe, člověk by řekl, že ne-

pocházejí od jednoho autora. To mohly po-

soudit asi tři desítky hostů. Debata, která 

vždy proběhne, není odborná, ale o to milej-

ší! 

 Autor se tak může přiblížit oku pozorova-

telů a oni zase náhledu či procesu umělce. 

 Tak to bývá i v hudební složce večera.  

Muzikanti, kteří většinou hrají čtyřručně na 

klavír (což je výjimečná příležitost jak pro 

posluchače, tak i pro interprety, protože toto 

hudební obsazení se objevuje dnes už velmi 

málo), se pravidelně podělí o cestu výběru 

hudebního dílka, které zazní. Někdy se po-

koušíme zahrát přepis orchestrální skladby 

velkých mistrů – letos zazněly zlomky Beet-

hovenových symfonií – nebo hledáme v ar-

chívu zapomenuté autory, což je někdy vel-

mi dobrodružné a vtipné, protože se často 

trefujeme do vkusu posluchačů, ač o tom 

předem pochybujeme. 

 Velice milou složkou večera, pro někoho i 

jejím vrcholem, bývá poezie, která zaznívá 

v podání pana Rudolfa Kvíze.                  

Tentokrát jsme slyšeli velmi krásný text 

Jakuba Demla, z kterého Vám, milí čtenáři, 

nabídnu alespoň kousek. To jediné mi z po-

sledního květnového ateliéru, který se konal 

18. května 2017, dovolí Vám předat 

FČAS...trochu se zpožděním. 

 

„Miluji tento svůj kraj, poněvadž s ním jdu 
na Golgotu: všichni budeme ukřižováni,      
i tato lípa, i tento žulový balvan, i tato pu-
pava se svou olejovitou mačinkou, i toto 
modré nebe, i tato má studánka, i můj pes. 
Ale já miluji tento kraj, poněvadž vstane 
z mrtvých a vstoupí na nebesa. On ustavič-
ně vstává z mrtvých a ustavičně vstupuje 
na nebesa a ustavičně krvácí na kříži.   
Kameny jeho budou volati a z úst nemluv-
ňátek přijme chválu svou.“ 

 

Ateliér u Štěpánů má i svou gur-

mánskou součást, např. probíhá de-

gustace vín, paní domu vždy připraví 

něco k pohoštění a při posledním 

setkání se dokonce jedna naše farni-

ce (Patricie) nechala inspirovat té-

matem „Krajina“ a zapojila se origi-

nálním způsobem. Vytvořila horu 

Říp i s rotundou – bábovka s peči-

vem na vršku, moravskou krajinu 

charakterizovaly koláčky a Čechy 

ztvárnila upečením vynikajících bu-

chet. 

 Pokusila jsem se podělit s vámi 

o informaci, co se děje v naší farnos-

ti. I když vlastně úplně farní akce to 

není. Je to jeden ze střípků toho,     

co můžou farníci v ekumeně nabíd-

nout přátelům ve svém okolí a pomo-

ci jim tak nahlédnout do boží kuchy-

ně :-).  

Bohu díky! 
MARTINA PŘIBYLOVÁ 
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Vážení hudební fandové a přátelé múz, 

 

děkujeme vám srdečně za vaši přízeň!     

Regionální festival Podlipanské hudební 

slavnosti povyrostl z nesmělých prvních 

ročníků do podoby respektovaného a přede-

vším vítaného svátku umění. Těší nás zájem 

dalších měst a obcí o zapojení do jeho pro-

gramové linky. Díky zmíněné přízni, zájmu 

a spolupráci všech partnerů, sponzorů a 

dárců se nám daří udržovat stále vysokou 

uměleckou úroveň festivalu a přitom dávat 

prostor pro vzájemnou inspiraci začínající 

umělecké generaci i umělcům amatérům. 

V tomto prolínání vidíme, vedle dobročin-

nosti a hledání nových, zapomenutých či 

netradičních míst, náš trvalý akcent 

v dramaturgii festivalu. 

 Přejeme Vám, ať se i Podlipanské hudební 

slavnosti 2017 přívětivě uloží do vaší pamě-

ti, ať si je krásně užijete a máte radost 

z jejich atmosféry i ze života vůbec! 

 

TOMÁŠ CHARVÁT      ALEŠ KAŠPAR 

Říká se, že Češi, i při všech svých nectnos-

tech, mají dobré srdce. Dokáží se semknout 

a přispět na dobrý úmysl. Dokladem toho 

jsou mnohé aktivity důvěryhodných společ-

ností jako je například Česká katolická cha-

rita, Člověk v tísni a řada dalších. Troufne-

me si také vzájemně důvěřovat na našem 

menším rynku, ptali jsme se před pár lety? 

 Rádi bychom na tomto místě poděkovali 

všem, kteří přispívají prostřednictvím dob-

rovolného vstupného našeho festivalu, ale i 

mnoha jinými formami. Partnerství měst a 

obcí v našem regionu i rodící se čtyřlístek – 

Město Český Brod, společnost Mamaloca, 

spolek Vox Bohemicalis a římskokatolická 

farnost Český Brod je nadějí nejen pro další 

pokračování kvalitního hudebního festivalu, 

další rozvoj „kulturní turistiky“, ale také pro 

oživení kostela sv. Havla ve Štolmíři. 

 Mohlo by se zdát, že stále přešlapujeme na 

startovní čáře a cíl je v nedohlednu.        

Dobře víme, že jsme se vydali na dlouhou 

trať. A přitom je potřeba vydržet s dechem. 

Je však také dobré se radovat i z maličkostí 

a drobných krůčků. Sv. Havel přitáhl pozor-

nost při koncertech Pavla Šporcla a Jiřího 

Stivína i při řadě komornějších příležitostí 

k setkání. Rukama dobrovolníků 

z Mamalocy se proměňuje bývalý hřbitov 

kolem kostela z neproniknutelné džungle 

v důstojné místo. Farníci se odtud vydávají 

na poutě, slaví vedle slavnosti sv. Havla 

třeba májové pobožnosti a možná se zde 

bude sloužit častěji mše svatá. ZUŠ sem 

směřuje některé koncerty svých absolventů 

a pomůže s programem Noci kostelů. 

Z dosud nashromážděných příspěvků a darů 

farnost zadala zpracování první poloviny 

potřebné projektové dokumentace a bude se 

snažit shromáždit prostředky pro zadání 

zbývající části projektu.  

Je to málo? Pevně věřím, že s vaší pomocí 

nám hned tak dech nedojde! 

Velké díky!  

 
JAKUB NEKOLNÝ        JIŘÍ STUCHL 
ALEŠ KAŠPAR          TOMÁŠ CHARVÁT 
MARTIN SKLENÁŘ 

PODLIPANSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 

DĚKUJEME ZA DOBROČINNOST 
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Dne 23. května 2017 byla českobrodská mše 

sv. přeložena mimořádně na devátou hodinu 

ranní. Důvodem této změny bylo odpolední 

fotbalové utkání mezi kněžími Čech a Mora-

vy v obci Prčice-Sedlec. Pater Martin mi po 

mši sv. nabídnul odvoz svým autem, s čímž 

jsem po krátkém váhání souhlasil. Asi ve tři 

čtvrtě na jednu mne přibral spolu s paterem 

Georgem z Kolína, a tak jsme poměrně sviž-

nou jízdou pokračovali dále směrem cíli. 

Cestu jsme si krátili modlitbou slavného 

růžence a možná zrovna to nás zachránilo 

od pokuty za rychlou jízdu v jedné obci před 

Heřmaničkami, kde policisté zrovna měřili 

rychlost (což se nepoštěstilo několika dalším 

bratřím kněžím).  

 Přijeli jsme na místo mezi prvními a jali 

se obhlížet hřiště i jeho zázemí. Vše bylo 

naprosto dokonale připraveno. Postupně 

dojížděli další a další kněží - fotbalisté,   

takže probíhalo nekonečné vítání s různými 

dobrosrdečnými vtípky v krásné a bratrské 

Boží jednotě. V 15 hodin místní sudí dal 

píšťalkou povel k zahájení zápasu. Mužstvo 

Čech v jasnějších dresech s bílými štulpna-

mi a mužstvo Moravy, v jasných červenočer-

ných dresech s tmavými štulpnami, se nyní 

nekompromisně pustily do fotbalového klá-

ní. Já jsem byl před tím požádán hlavním 

rozhodčím, zda bych se mohl zhostit funkce 

jednoho z pomezních rozhodčích, a tak jsem 

přijal vybledlý praporek neurčité barvy, 

připraven s ním pobíhat podél postranní 

čáry hřiště.  

 Češi se pustili do Moravanů s velkou ver-

vou a dlouho je nepustili na svou polovinu. 

Avšak z prvního útoku Moravanů padl 

k překvapení všech gól do české sítě.   

Nicméně převaha Čechů pokračovala a bylo 

jen otázkou času, kdy se gólově prosadí.     

Za několik minut poté bylo vyrovnáno. P. 

Martin si vzal míč, prošel zleva do pokutové-

ho území soupeře a nezadržitelně skóroval 

podél bezmocného brankáře Moravanů.  

 Pak to šlo jako na drátku. Z neustále pře-

vahy českého týmu padaly další a další 

branky, na 4:1 opět zvýšil náš P. Martin a 

poločas končil za stavu 5:1 pro Čechy.    

Společná fotografie českých a moravských kněží , které (fotbalový) Bůh obdařil pohybovým nadáním. 

Nalevo od rozhodčího otec Martin, v řadě stojící třetí zprava jeho bratr Marek, vedle něj otec Georges 

z kolínské farnosti. Otec Martin by vedle náboženství mohl otevřít i fotbalový kroužek. 

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ ČECHY VS. MORAVA  -  9 : 2 

MARTIN SKLENÁŘ VYPROVODIL MORAVANY DOMŮ ČTYŘMI GÓLY, ZRANĚNÍ NEBUDE VÁŽNÉ 
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Nutno podotknout, že Češi promarnili ještě 

řadu šancí na zvýšení skóre, takže poločaso-

vé skóre bylo pro kněze z Moravy ještě milo-

srdné. Nutno na omluvu výkonu Moravanů 

podotknout, že neměli nikoho na vystřídání, 

zatímco Češi měli na lavičce na prostřídání 

vždy 4 hráče.  

 O poločasu Moravanům dojela důležitá 

posila do obrany. Musím přiznat, že od té 

doby to měli Češi s řáděním na území Mora-

vanů mnohem těžší. Nicméně únava jejich 

soupeře z prvního poločasu si začala vybírat 

svou daň a postupně obdrželi ještě další čtři 

branky. Předposlední jsem musel Čechům 

uznat já sám, neboť hlavní rozhodčí neviděl, 

zda míč skončil celým svým objemem za 

brankovou čarou, přičemž já jsem stál 

v dobrém postavení u brankové čáry.       

Poslední slovo však měli Moravští, když 

v poslední minutě zápasu snížili tento děsi-

vý stav skóre svou druhou brankou na 9:2.  

 Smolná byla pro český tým 72. minuta 

zápasu, to se zranil náš pater Martin,    

když při náběhu k pravé tyči soupeřovy 

branky, ve snaze skórovat, mu soupeř ne-

chtěně šlápl na nohu. Po jeho zaledování to 

sice zkoušel rozběhat, ale bylo znát, že to jde 

jen s velkými obtížemi. Z mužstva Čechů 

bych vyzdvihnul výkon našeho patera Marti-

na, který skóroval hned čtyřikrát, obránce 

patera Marka Hrice, a je nutno též vyzdvih-

nout vysoké fotbalové kvality P. Georgeho 

z Kolína, který si bravurně počínal s míčem, 

přehledem a předvídatelností fotbalových 

situací a prací svého těla v soubojích na 

hřišti, kde mi připomínal Michaela Ngadeua 

z Kamerunu t. č. hráče pražské Slávie.  

 Po skončení zápasu čekal aktéry výborný 

hovězí guláš s pivem. Veškerá rivalita závě-

rečným hvizdem rozhodčího skončila, nasta-

lo společné foto. Kolem 18. hodiny se všichni 

kněží srdečně rozloučili a rozjeli se do svých 

současných pracovišť. 

OTTO PÁRAL (O.P.) 

Sluníčkem vyhřáté ve mně budí pocit svo-

bodného toulání krajinou i svobodného spo-

činutí na cestě. Jenže kdo má dnes čas na 

toulky? Naše přeplněné diáře slastným toul-

kám brání víc než chlad. Chlad odcházející-

ho jara? Nebo chlad našich srdcí? 

 Pane faráři, dejte teď pokoj s duchovní 

obnovou, svatodušní vigílií nebo dokonce 

s hudebními svátky. Díky aktuálnímu rozlití 

Ducha se ale můžeme pokorně snažit uznat 

své vlastní meze. Ó Pane, jak často jsem 

kvůli nim netrpělivý, prchlivý, nevlídný!  

Jak často propadám smutku, beznaději! 

 Moc se omlouvám těm, které jsem pohoršil 

některými výrazy v příspěvku Almužna 

v minulém FČasu. Někteří mi dokonce říka-

li: to tě muselo něco fakt dožrat… Přiznám 

se, že mým úmyslem bylo trochu zčeřit hla-

dinu našeho sebeuspokojení. Trochu burco-

vat. Upřímně: Nepovedlo se  Ale zkusím 

to tentokrát jinak. 

 Přes všechna naše omezení, která shledá-

váme, budeme v nové pastorační radě spolu 

s vámi - všemi aktivními farníky,            

hledat cesty, jak oslovit a přitáhnout farníky 

„nekostelové“. Fotbalový zápas, cyklovýlet, 

procházka po mezích, soutěže pro děti, kon-

cert, zpívání u táboráčku, beseda se zajíma-

vým hostem. Nápadů by bylo na tři FČasná 

čísla. Kolikrát však při jejich realizaci nara-

zíme na ty zpropadené meze! Ale opřeni 

o vroucí prosby to nakonec dáme! Třeba zpr-

vu klopýtavě, neuměle. Taky ohledně další-

ho nasměrování připravíme anketu 

(nejednu ;-)) 

 Stále se mi zdá, že mezi farníky je řada 

lidí s nadstandardním vztahem k přírodě. 

Není se čemu divit, vždyť snad všichni má-

me v hluboké úctě veškeré zázraky stvoření, 

mezi něž i ta marnivá seberozdávačná Mat-

ka Příroda nepochybně patří. A tak vůbec 

nevadí, že jeden z nás narazil na své meze. 

Neboli, že náš bratr Čáp se tak úplně nevidí 

a nenachází v roli pedagoga. Máme přesto 

zájem, aby naše děti, ale i děti našich souse-

dů nacházely a prostřednictvím lidí nada-

MEZE 
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ných láskou k přírodě dostávaly laskavé 

informace o zázracích přírody přímo v jejím 

středu? Třeba na hájence městských lesů? 

Ale klidně i kdekoli jinde. Farnost nepotře-

buje za každou cenu vytrhnout trn z paty 

městu Český Brod a jeho hospodářskému 

lesnímu středisku. Ani město nemá praktic-

kou terénní výchovu k ohleduplnému vztahu 

k přírodě jako svoji fangličku.                  

Dospělo k patrně rozumnému názoru,         

že výchovu by si měly za svou vzít zejména 

školy (brodské i okolní). Ale bez širokého 

partnerství se skauty, turisty, rodinami a 

třeba i farnostmi nebude mít asi terénní 

výchova valnou perspektivu. Máme či nemá-

me zájem tyto aktivity podpořit? Čím? 

 1. Vědomostmi a zkušenostmi při formulo-

vání programové nabídky základny pro ško-

ly, spolky a veřejnost (což se za poslední 

školní rok i díky Čápovi a do přírody praště-

ných lidiček z farnosti i odjinud dost posu-

nulo), 

 2. Konzultacemi v oblastech ekonomicko-

m a n a ž e r s k ý c h  č i  p r o j e k t o v ý c h 

(vzdělávacích). Tam už jsme podstatně slab-

ší, ale třeba známe někoho, kdo by 

k takovým lidem dokázal prošlapat pěšinku, 

 3. Formováním poptávky po terénní výcho-

vě (směřovanou učitelům a ředitelům ZŠ), 

neboli nebát se takovou formu výuky poža-

dovat, 

 4. Finančně. Ano jsem a budu nadále nepo-

pulární i s podobnými apely. Farníkům jistě 

nejde o „evropskou“ ceduli  o podpoře projek-

tu na vratech hájenky. Samozřejmě můžeme 

také sbírat na varhany, obrazy či knihovnič-

ku do LDN, další trampolínu na farní zahra-

du či na farní bazén, vinárnu či pivnici 

(ve zvonici či farním sklepě)… Ale o tom 

třeba příště ;-) 

 Teď trochu lesního počítání: Na brodských 

školách je cca 1.600 žáků. Pokud by povinně 

1x za školní rok strávili den na terénní zá-

kladně za 70 Kč (vstupné, tj. příspěvek rodi-

čů by vynesl na 112.000 Kč). 

 Plat lesního průvodce zkusme držet zpo-

čátku při zemi. 22.000 Kč s odvody 

29.480 Kč x 12 měsíců je 353.760 Kč. Schází 

241.760 Kč. Dejme tomu, že bychom schodek 

rozdělili na třetiny (město, dárci, farnost) – 

obdobné „třetinky“ jsou mj. zkušenosti 

z fungujících ekocenter. Ročně cca 80.600, 

měsíčně něco málo přes 6.700 Kč. 

 Šikovnější průvodce, který by si možná 

dokázal přivydělat více na doplňkové činnos-

ti (školení, firemní stmelování kolektivů, 

skromné ubytování turistů a cykloturistů, 

…), by přišel na minimálně 30.000 Kč, 

tj. 40.200 Kč s odvody, 482.400 Kč ročně. 

Mohl by z okolí přitáhnout třeba o 400 žáků 

více.  Za vstupné 140.000 Kč.                    

Rozdíl 342.400 Kč. Z doplňkové činnosti by 

přivydělal 60.000 Kč. I tak schází 

282.400 Kč. Třetinová podpora nás farníků 

by pak přišla na cca 94.000 Kč ročně. 

7.850 Kč měsíčně. Uznávám, je to jen nedo-

konalá hra s čísly. Ale o tu jste mě někteří 

pro názornost prosili. Optimálně bychom 

pak vývoj mohli nasměrovat ke vzniku ma-

lého týmu. Např. jeden celý úvazek, plus 

dva 0,6 – celkem 2,2 úvazky. Takový mini 

tým by mohl znásobit i příjmy. Ale všechno 

je zejména o lidech, jejich dobré vůli,        

snaze pomoci na svět něčemu prospěšnému 

– libému Bohu. A prospěšné aktivity se má-

lokdy dokážou obejít bez dobročinnosti.  

 Co vy na to? Pomůžeme takové blázny 

najít? Máme chuť udělat krok do neznáma, 

při pokorném uznání osobních či rodinných 

mezí a různorodých zájmů farního společen-

ství i všech, s nimiž bychom mohli spolupra-

covat? 

ALEŠ KAŠPAR 

Jistě jste si všimli, že se na některých akcích 
motáme s fotoaparátem. Pokud budete mít 
chuť, můžete si fotografie prohlédnout na 
tomto odkaze:  
http://farnostceskybrod.rajce.idnes.cz/ 
 
Pro ty z vás, kdo nemáte možnost podívat se 
doma, rádi občas uděláme promítání fotek u 
kávy v Oranžové zahradě. Termín se dozvíte ve 
farním týdeníku 

PATRICIE ČERVENÁ 
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Nebylo to tak vždycky a není to tak všude, 

ale v našich končinách se kněží střídají.     

Je to nepochybně promyšlený záměr těch, 

kteří církev řídí, sledujíce tím prospěch nás 

všech. Nakonec, změna je přece život. A tak 

si farnost několik let zvyká na nového kně-

ze, a když se konečně sžijí a on začne chápat 

je a oni jeho, dotyčný odchází. Přichází úpl-

ně odlišná osobnost a všechno je rázem ji-

nak. Ještě že dvoutisíciletá katolická tradice 

střeží základní pravdy víry a bdí nad jejich 

neměnností.  

 Přesto je toho mnoho, co se může měnit a 

odrážet osobní naturel a styl každého pastý-

ře. Přes všechna ujištění o zachování konti-

nuity a nepochybně dobré vůli navázat na 

svého předchůdce, brzy nezůstává kámen na 

kameni. Kde se dříve klečelo, nyní se stojí, 

kde se mluvilo, tam se zpívá, místa, v nichž 

spěly mešní texty čile v před, jsou přerušena 

dlouhým mlčení. Stručné mše na italský 

způsob jsou vystřídány liturgickými hody, 

při nichž se nehledí na čas. Děti, povzbuzené 

nebývalou vstřícností nového kněze, pobíhají 

volně po kostele, nemluvě o farní zahradě, 

doposud láskyplně pěstěné, měnící se ve 

zdupané hřiště. Varhaník, jako utržený ze 

řetězu, podnícený liturgickým vzmachem, 

hraje i tam, kde by nemusel a neví,          

kdy přestat. Tytam jsou rychlé všednodenní 

mše, po nichž si člověk nakoupil v Lidlu a 

ještě stihnul večerní zprávy… 

 Farnost ale hodně vydrží. Leccos už má za 

sebou, různé a někdy protichůdné pastorač-

ní strategie na ní už byly uplatněny.       

Nespornou výhodou je rozmanitost jejích 

členů. Vždy se najdou lidé, kterým nový 

kněz přirozeně sedne, jsou podobně naladě-

ní, a tak se stávají důležitým kvasem a silou 

napomáhající porozumění. V ideálním přípa-

dě časem strhnou i ty, co se ocitli na okraji 

farního dění, i ty zklamané, nespokojené, 

možná i naštvané. Farnost je podivuhodný 

organismus, v němž se střetává a vyvažuje 

mnoho odlišných sil, odlišných názorů, tem-

peramentů, povah. Neexistuje snad různoro-

dější společenství lidí, kteří by spolu chtěli 

dobrovolně trávit tolik času. Též neexistuje 

kněz, který by splnil očekávání všech. Je to 

moudré rozhodnutí, že se nám střídají. 

Vzrůstá šance, že se na každého jednou do-

stane, že se každý potká s knězem dle svého 

gusta. A kdyby ne, je to výzva k velkorysosti 

a ochotě vyjít ze svých stereotypů. Není nic 

horšího, než stojaté vody, myslím i 

v duchovní oblasti. Změna je přece život.  

 
PETR ŠTĚPÁN 

ZMĚNA JE ŽIVOT 
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ROZHOVOR: MARKÉTA VANĚČKOVÁ 

Možná někteří už slyšeli o Domácím hospicu Nablízku v Lysé nad Labem,       

který začal před rokem doprovázet umírající klienty a jejich rodiny v regionu, 

kam také patří Český Brod a okolní obce. Iniciativa, stejně jako část hospicového 

týmu, vzešla ze společenství z místní římskokatolické farnosti.  Přetiskujeme roz-

hovor s jednou ze sester Markétou Vaněčkovou, který byl původně připraven pro 

občasník farnosti v Lysé nad Labem Zářící srdce.  

Rozhovor i doprovodné texty nám přiblíží, jak v současné době hospicová služba 

funguje, s čím se potýká, co potřebuje a jak může iniciativě každý z nás pomoci. 

Jako zdravotní sestra jezdíte za umírajícími 

do jejich rodin. Ze začátku vás neznají,    

jsou v těžké situaci, možná mají strach.    

Jak vás vlastně přijímají? Jak takový kon-

takt vlastně probíhá? 

Je pravda, že lidé, kteří se na nás obrátí, 

bývají vystaveni velkému stresu ze situace, 

ve které se ocitli. Po prvním (většinou telefo-

nickém) kontaktu naplánujeme návštěvu 

v rodině nemocného, na kterou přijíždí naše 

paní doktorka spolu s jednou nebo dvěma 

sestrami. Zatímco paní doktorka vyšetřuje 

nemocného, my se věnujeme jeho blízkým a 

mluvíme o tom, jaká mají očekávání a přání, 

ujišťujeme se o tom, že nemocný zná prognó-

zu své nemoci a že rodina je odhodlána sta-

rat se o něj dnem i nocí, protože hlavní tíha 

péče o nemocného je na nich. My je naopak 

ujistíme, že jsme připraveni být jim za všech 

okolností nablízku radou i praktickou pomo-

cí. V praxi to znamená, že držíme nepřetrži-

tou telefonickou pohotovost a v případě po-

třeby kdykoliv přijedeme. Nabídneme jim 

zapůjčení pomůcek, např. polohovacího lůž-

ka, kyslíkového přístroje apod. Snažíme se 

rodinu povzbudit v jejich odhodlání umožnit 

jejich drahému odchod z tohoto světa v ro-

dinném kruhu, dodat jim odvahu, že to spo-

lu zvládneme. Pak se seznámíme s nemoc-

ným a podle jeho stavu také jeho ujistíme, 

že mu budeme nablízku a ze všech sil se 

vynasnažíme, aby čas, který má, mohl prožít 

co nejlépe, bez velkých bolestí, mezi svými 

blízkými, doma. Paní doktorka mezitím pro-

mluví s rodinou nemocného a společně dola-

díme i formální stránku naší služby. Zpravi-

dla při této první návštěvě roztaje případná 

počáteční nedůvěra, i strachu trochu ubude. 

Jak jsou ti lidé staří? Jaké typy nemocí ma-

jí, jaké výkony tam děláte?  

Donedávna jsme měli v péči spíše starší kli-

enty, kolem 70–80 let, ale právě v současné 

době naši službu vyhledalo několik rodin, 

jejichž nemocní jsou mnohem mladší – ko-

lem 40 let. Nejčastější diagnózou v hospicové 

péči je terminální, neléčitelné stadium 

zhoubného nádoru. U našich klientů pod 

vedením naší lékařky aplikujeme léky tišící 

bolest, léky proti dušnosti a dalším nepří-

jemným příznakům, v případě potřeby pro-

vádíme převazy ran, pomáháme pečujícím 

provádět hygienickou péči. Pokud je nemoc-

ný již upoután na lůžko, učíme pečující, jak 

nemocného polohovat, aby se mu nevytvořily 

proleženiny. Jsme rodině i nemocnému člo-

věku k dispozici, aby se mohli vypovídat, 

ulevit si ve svých starostech a trápeních, 

dáváme jim svůj čas, což je výkon neměřitel-

ný, ale často velmi žádaný a potřebný. 

Co nejvíc potřebují umírající, co potřebuje 

jejich rodina? 

Nemocní nejvíce potřebují, aby netrpěli ne-

snesitelnou bolestí, dušností a jinými fyzic-

kými obtížemi. Právě tak ale také potřebují 

psychickou podporu a blízkost svých dra-

hých, vědomí, že jsou milováni, že nebudou 

opuštěni. Ti, kteří je doprovázejí, potřebují 

vědomí, že na to nejsou sami, že to mohou 

zvládnout, že je tu někdo, kdo je v tom pod-
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poří, na koho se mohou kdykoliv obrátit. 

Všichni pak potřebují naději, která přesahu-

je obzor tohoto života, i když to mnozí z nich 

nejsou schopni takto pojmenovat. 

Klienti mohou zavolat kdykoliv, ve dne, 

v noci, podle potřeby – jak často ty návštěvy 

jsou naplánované dopředu a z jaké části jsou 

neplánované?  

Ano, na telefonu jsme nepřetržitě. V případě 

potřeby buď situaci posoudíme sami a pora-

díme po telefonu, nebo kontaktujeme paní 

doktorku a domluvíme se s ní na potřebném 

postupu nebo sedneme do auta a v co nej-

kratší době přijedeme, abychom mohli přímo 

pomoci na místě. Obvyklé ale je, že pokud 

má pacient nastavenou např. analgetickou 

léčbu, nebo je potřeba pravidelně rodině 

pomáhat či jsou nějaké plánovatelné výko-

ny, přijíždíme v domluvený čas, nejčastěji 

jednou denně. K těm neplánovaným vý-

jezdům patří situace, kdy nemocný zemře. 

V tom případě vyjíždíme ihned podpořit jeho 

blízké, pomoci jim zařídit potřebné formali-

ty, obléknout zemřelého a umožnit rodině, 

aby se s ním důstojně rozloučila. 

Už jste měla nějaký noční výjezd?  

V noci jsme vyjížděli několikrát, nejčastěji 

při úmrtí nemocného. V takové situaci se 

snažíme jet dvě sestry. Je to lepší jak z dů-

vodu lepší psychické podpory pro truchlící 

pozůstalé, tak z důvodu větší fyzické nároč-

nosti péče o zemřelého. Taková návštěva 

trvá kolem dvou hodin plus čas na cestu tam 

a zpět. 

Občas prostě musíte všeho nechat a jet, má-

te čtyři malé děti – jak to kloubíte s rodi-

nou?  

Mám v tomto ohledu velkou výhodu v tom, 

že mám skvělého manžela (pracujícího 

z domova) a také neméně skvělé rodiče, kte-

ří bydlí s námi v jednom domě. Manžel i 

rodiče mě v mé službě podporují a obětavě 

přejímají péči o děti, když musím náhle od-

jet. Boží prozřetelnost má v tom načasování 

také velkou roli, většina neplánovaných 

výjezdů se totiž odehrála v noci, kdy mě do-

ma nikdo zas tak moc nepotřebuje. Plánova-

né návštěvy se pokud možno snažím nasmě-

rovat do dopoledních hodin, kdy jsou ale-

spoň ty starší ve škole a školce. 

Od té doby, co pracujete pro Nablízku, kolik 

jste viděla lidí zemřít, a jak to na vás půso-

bí? Není snadné při práci vidět lidi odchá-

zet, vidět smutek blízkých. Co vám pomáhá 

to ustát?  

Za těch několik měsíců jsme delší či kratší 

čas doprovázeli na práh věčnosti šestnáct 

lidí. U většiny jsem byla buď přímo v oka-

Třetí zprava na fotogra-
fii hospicového týmu je 
Markéta Vaněčková.    
Za umírajícími klienty 
hospice začala jezdit 
loni v létě. Svou práci 
vnímá jako poslání.     
Už od dětství měla tou-
hu se starat o těžce 
nemocné a umírající.     
Teď teprve, při čtyřech 
malých dětech,         
začala své poslání napl-
ňovat. Ona sama říká, 
že by ji nenapadlo,       
že tak brzy začne praco-
vat. Možná to ani nechtěla. Ale Bůh jí ukázal, že právě tady je teď její místo. A při péči o umírající ji 
o tom neustále ujišťuje. Text Kateřina Šťastná; foto Michaela Nohejlová. 



22    FČAS 2/2017 

 

mžiku jejich smrti, nebo krátce po něm.  

Hospicová péče se smrtí počítat musí. Rozdíl 

proti jiným oblastem medicíny, ve kterých 

jsem měla možnost pracovat, je v tom,        

že tady smrt není chápána jako prohra,     

ale jako završení života, a umírání, oproště-

né od silných bolestí a opuštěnosti, je důstoj-

ná cesta k němu. To samozřejmě nezbavuje 

bolesti z odchodu milovaných, na které také 

přijímám svou účast.  

 Ale to, co převažuje, když někdo z našich 

klientů pokojně zemře, je pocit úlevy z dobře 

splněného úkolu. I pečující příbuzní často 

uprostřed bolesti vyjadřují tento pocit.         

A právem. Snažím se je v tom utvrdit. Proto-

že jsou to oni, kdo svému blízkému umožnili 

prožít poslední dny na tomto světě doma. 

Udělali pro něj to nejvíc, co mohli. My jsme 

jim jen pomohli, aby to zvládli. Samozřejmě 

je mnohem snadnější uchovat si tento postoj, 

pokud jsem svědkem umírání člověka, jehož 

život byl dostatečně dlouhý. Náročnější je 

doprovázení mladých lidí, jejichž odchod 

těžce poznamená jejich rodiny, děti. Cítím, 

že víra je tím podstatným zdrojem naděje. 

Víra v Pána života i smrti, víra v Toho,   

který smrt překonal a který i pro nás otevřel 

nebe. Víra v Toho, který člověka neopouští 

ani v bolestech, zármutku a který může dát 

smysl i všemu tomu lidsky nepochopitelné-

mu a těžkému, co život také přináší.        

Tuto víru chci mít v srdci natolik, abych ji 

mohla i pravdivě sdílet s těmi, ke kterým ve 

své službě přicházím. 

KATEŘINA ŠTASTNÁ 

„Nejvíce energie nám bere shánění peněz,“ 
říká koordinátorka hospicové péče Bohumila 

Urbanová. Domácí hospicová péče zatím 

není hrazena ze zdravotního pojištění.    

Finanční spoluúčast klientů je 250 Kč za 

den péče (zahrnuje mimo jiné 24hodinovou 

pohotovost sestry s možností kontaktovat 

případně lékaře, zapůjčení polohovacího 

lůžka a jiných pomůcek a přístrojů). Tato 

částka představuje přibližně 15 % skuteč-

ných nákladů, které musí hospic vynaložit.     

 „Přesto dbáme na to, aby pro nikoho neby-
ly finance překážkou k zažádání o péči, a 
v případě nouze se domluvíme na snížené 
částce.“ Běžně také hospicový tým zůstává 

„v záloze“ po první návštěvě a nechá na rodi-

ně, kdy požádá o aktivní (hrazené) služby.  

 Domácí hospic Nablízku funguje z darů a 

příspěvků od různých nadací, firem a sou-

kromých dárců. Část zdravotních pomůcek, 

nezbytných pro současné výkony, už má a 

většinou nebývá problém sehnat konkrétní 

zařízení. Největší problém ovšem je získat 

peníze na platy zdravotních sester.  

 „V současné době jsme schopni obsloužit 
maximálně dva pacienty, ale do budoucna 
bychom rádi, aby naše kapacita byla čtyři až 
pět pacientů najednou, což odpovídá poptáv-
ce ve městech podobně velkých jako je Lysá 
a okolí. K tomu bychom potřebovali mini-
málně dvě zdravotnice na plný úvazek a 
další na částečné,“ vypočítává Urbanová.  

 Nablízku chybí také auto. Tým jezdí za 

klienty v okruhu do 30 km od Lysé a 

v případě domluvy i dál, ale zatím nemá 

žádné hospicové auto. Členové týmu využí-

Kontakty na Domácí hospic Nablízku: 
Československé armády 29/1 
www.hospic-lysa.cz 
https://www.facebook.com/hospiclysa/ 
Telefon: 731 268 306 
 
Číslo běžného účtu: 2300803840/2010 

HLAVNÍ BRZDA JSOU FINANCE 
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vají své rodinné vozy (někteří jej nemají). 

 „Potřebovali bychom pořídit takové auto, 
aby se do něj vešlo i polohovací lůžko (v sou-
časné době převážíme na přívěsném vozíku) 
a další zdravotnické potřeby.“ Od dárců a 

díky benefičním akcím získal hospic už dvě 

stě tisíc, stále ale ještě dalších 100 tisíc zbý-

vá. 

Domácímu hospici můžeme pomoci nejen 

finanční podporou, ale také dobrovolnictvím. 

„Hodí se v podstatě každá ruka. Od těch, 

které organizují benefiční akce, dobročinné 

jarmarky, pomáhají při prezentacích hospi-

ce, přes manuální pomoc typu přemístit a 

složit polohovací postel do domácnosti klien-

ta, až po manuální práce, spojené 

s budováním zázemí. Řada dobrovolníků 

funguje i například tím způsobem, že vy-

myslí nějaký koncert, představení nebo akti-

vitu, jejíž výtěžek půjde na hospic,“ říká 

Bohumila Urbanová. Velký úspěch měl loň-

ský nultý ročník Běhu pro hospic  

v Milovicích. Několik lyských farníků také 

třeba společně oslavilo narozeniny a místo 

dárků si přáli příspěvek na hospic. 

 

Ještě existuje další cesta, jak tým domácího 

hospice a jeho klienty podpořit. A to velmi 

účinná. Je to modlitba. Přestože tým Nablíz-

ku tvoří křesťané katolického i evangelické-

ho vyznání i lidé, kteří svou víru nežijí 

v nějakém společenství, schází se společně 

k modlitbě za hospic, za všechny svoje klien-

ty – živé i již zemřelé – a za jejich rodiny.  

 Více opět objasní koordinátorka hospicové 

péče Bohumila Urbanová: 

 

„Předkládáme Pánu společně svou vděč-
nost za povolání k této službě, za mnohé 
požehnání, které zakoušíme, i své prosby 
za všechny potřeby, které vnímáme.       
Rádi bychom postupně vytvořili okruh lidí, 
kteří by cítili jako součást svého povolání 
tvořit určité duchovní zázemí domácího 
hospice Nablízku. V praxi to znamená,     
že pokud máme v péči člověka, jehož umí-
rání je zvlášť těžké, nebo jehož příbuzní 
jsou na pokraji sil, nebo se ukáže, že ten 
člověk má potřebu překonat nějaké nahro-
maděné překážky v duchovní oblasti, po-
prosíme prostřednictvím smsky okruh 
modlitebníků o intenzívní modlitbu za toho 
člověka. 

MODLITBY ZA HOSPIC A KLIENTY 

KAŽDÁ RUKA DOBRÁ 

Mezinárodní dobrovolnická organizace AFS 

Mezikulturní programy, o.p.s. se zabý-

vá hoštěním zahraničních středoškolá-

ků v České republice (ročně hostí 60-70 stu-

dentů ve věku 15-18 let) a zároveň vysílá-

ním českých středoškoláků do zahrani-

čí. Studenti přijíždějí do ČR koncem srpna 

na tři, pět nebo 10 měsíců. Budou byd-

let v českých hostitelských rodi-

nách a docházet na místní střední školy,  

kde se budou účastnit výuky v češtině spolu 

se svými českými spolužáky. Studenti po-

chází z cca 27 zemí světa - z Evropy,       

Jižní a Střední Ameriky, Asie i Afriky.  

 Účelem programu je integrace zahranič-

ních studentů do české společnos-

ti a kultury. Mladí lidé z různých částí světa 

se stávají novým členem své české hostitel-

ské rodiny, učí se češtinu, získávají nové 

poznatky a přátele. Hostitelská rodina nao-

pak hoštěním, které dělá zdarma - jen pro 

dobrý pocit, získává nového syna/

dceru a spoustu zajímavých mezikulturních 

zážitků. Některá přátelství přetrvávají celý 

život. 

 Staňte se také hostitelskou rodinou a obo-

haťte svůj život! Rozhovory se dvěma rodi-

nami najdete na stránkách naší farnosti. 

Více informací naleznete také na afs.cz/

hostitelsky-program. Kontaktovat můžete 

přímo Moniku Janovskou, koordinátorku 

hostitelského programu na telefonu 222 317 

138, email monika.janovska@afs.org. 

MŮŽETE UBYTOVAT ZAHRANIČNÍHO STUDENTA? 

http://afs.cz/hostitelsky-program
http://afs.cz/hostitelsky-program
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Ještě než se pustím do odhalování našeho 

pátrání, bych ráda poděkovala za FČAS a 

smekla klobouk před každým přispěvatelem, 

který je v mých očích rázem skutečným spi-

sovatelem nebo novinářem. Taky jsem chtě-

la nějak přispět, ale žádný nápad.          

Vlastně nápadů bylo vcelku dost, nicméně 

všechny zavrhnuty, protože „TO“ přece ne-

bude nikoho zajímat. 

 Výzvou se pro nás nakonec stalo pátrání 

po patronovi českobrodského kostela 

sv. Gothardovi. To byste koukali, co všechno 

jsme museli zvládnout, než jsme se 

k patronovi dostali. Vytáhla jsem totiž časo-

pis po týdnu z hromádky „svých“ věcí a děti 

začaly rozebírat nejdříve název časopisu, 

následně některé fotky a sv. Gothard přišel 

na řadu až po nějakém čase. Dočkal se a já 

vlastně taky (na to jsem byla od samého 

začátku připravená). Nebudu vás dlouho 

napínat. Příběh, jak se mohla socha sv. Go-

tharda dostat na neobvyklé místo v Brodě, 

jsme sice nevymysleli, ale… rozebrali jsme 

slova jako je: opat, řehole, ostatek, atribut a 

možná i pár dalších.  

 Svoji vizi/přípravu jsem pomyslně zabali-

la, ale s pocitem, že pár věcí jsme přece je-

nom odkryli. Příště nechám ležet časopis 

rovnou na kuchyňském stole. Děkujeme za 

podnět, nápady a přejeme hodně přispěvate-

lů . 

Za rodinu Marhounovou rodič PETRA 

NEJEN PRO DĚTI - PÁTREJTE S NÁMI 

JAK DOPADLO NAŠE PÁTRANÍ PO PATRONOVI FARNÍHO KOSTELA? 

Abychom nezůstali nic dlužni, tak sv. Go-

thard naše město nenavštívil. Byl svatoře-

čen roku 1131, tedy pár let před tím, než byl 

českobrodský kostel vystavěn. Jeho zaklada-

telem byl pražský biskup Jan I., který záro-

veň vlastnil světcovy ostatky. A pravděpo-

dobně jejich část věnoval do Brodu.  

U Gothardových nohou neleží drak, který ho 

sežral, ale drak zkrocený, který odkazuje na 

úspěšné působení v reformě klášterního 

života.  

A soška na fotografii ve výklenku čp. 8 na 

náměstí je zde umístěna už tak dlouho, že si 

nikdo z těch, které jsme oslovili, nepamatu-

je, jak se tam dostala. Dokonce ani lidé 

v domě usedlí.   

red 

Všechny děti, které již mají za sebou 

minimálně 1. třídu, zveme opět na far-

ní tábor, který se uskuteční od neděle 

9. července do soboty 15 července.   

Tentokrát se vypravíme na nové místo 

do Sudějova u Uhlířských Janovic,    

ale tábor bude ve stejném duchu jako 

v minulých letech. Postavíme stany na 

zahradě přiléhající k místní faře, v níž 

budeme mít zázemí. Pro hry, procház-

ky a další táborové aktivity využijeme 

blízké lesy. Přihlášky budou k dispozici v kostele a na webových stránkách farnosti.    

Odevzdejte je, prosím, do 15. června. Celý tým vedoucích už se na táborníky těší!     

VAŠEK KAŠPAR 

FARNÍ TÁBOR SUDĚJOV 2017 
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VYBARVĚTE SI OMALOVÁNKU OD GABRIELY 

SUCHLOVÉ A VYPLŇTE TAJENKU,          

ABYSTE ZJJISTILI, KOHO NA KŘESŤANSKÝCH 

OBRAZECH SYMBOLIZUJE HOLUBICE (JEDNA 

TAKOVÁ JE ZACHYCENÁ NA OBRAZE NA 

POSLEDNÍ STRÁNCE).  

 

NAKRESLETE SI VLASTNÍ HOLUBICI A 

POŠLETE NÁM JEJÍ OBRÁZEK DO REDAKCE. 

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE SI UDĚLÁME HOLUBIČÍ 

KOLÁČ (VLASTNĚ KOLÁŽ). 
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PŘED STO LETY SE V PORTUGALSKU TŘEM  MALÝM 

KTERÉ  PÁSLY ZJEVILA VELMI KRÁSNÁ NEZNÁMÁ PANÍ. 

ŘEKLA JIM, ŽE PŘICHÁZÍ Z NEBE A ŽE I ONY TAM PŘIJDOU, ALE MUSÍ 

BÝT HODNÉ A MUSÍ SE ČASTO MODLIT. PROSILA JE, ABY ZA NÍ 

PŘICHÁZELY VŽDY 13. DNE V MĚSÍCI. PŘI DALŠÍCH SETKÁNÍCH JIM 

SVĚŘILA VELIKÁ TAJEMSTVÍ A UKÁZALA JIM I PEKLO. ZJEVOVALA SE 

ŠEST MĚSÍCŮ A VYZÝVALA VŠECHNY LIDI, ABY NEURÁŽELI BOHA 

SVÝMI HŘÍCHY A MODLILI SE  PŘI POSLEDNÍM ZJEVENÍ 

13. ŘIJNA VIDĚLO TISÍCE LIDÍ ZÁZRAK. DEŠŤOVÉ SE 

ROZESTOUPILY, SE TŘIKRÁT OTOČILO, A PAK JAKOBY 

PADALO K ZEMI.  

DOŠLO ZDE K MNOHA ZÁZRAČNÝM UZDRAVENÍM.   

NA MÍSTĚ VYSTAVĚLI A JEZDÍ SEM LIDÉ Z CELÉHO SVĚTA. 

NEJEN PRO DĚTI - KRÁSNÁ PANÍ Z NEBE 
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  Kdo byla ona Krásná Paní z nebe, která se dětem zjevila? 

 Jak se nyní jmenuje místo, kde se tato zjevení udála? 

 Zjistěte, jak se tři malí pasáčci, kterým se Krásná Paní 

zjevovala, jmenovali? 

 Nalezněte doma, nebo si sami vyrobte, korálky, kterým 

se říká růženec (pro inspiraci mrkněte na: http://

deti.vira.cz/clanky/vyrabime-ruzence.html) 

 Zjistěte, z jakých částí se růženec skládá a co se na nich 

modlí? 

 Spočítejte, kolik zrnek (korálků) celkem růženec tvoří? 

 Zeptejte se rodičů, prarodičů a ostatních členů rodiny, 

zda by se nechtěli zapojit modlitbou jednoho desátku rů-

žence do společného Živého růžence naší farnosti. 

NEJEN PRO DĚTI – PÁTREJTE S NÁMI 

Modlíte se doma růženec a chtěli byste patřit do nějakého modlitebního společenství?  

Nebo se chcete začít víc modlit, ale zatím se  Vám moc nedařilo najít si čas alespoň na 

jeden desátek? Pak by Živý růženec mohl být dobrou příležitostí právě pro Vás.             

Pokud bude ze strany farníků dostatečný zájem, mohli bychom začít s Živým růžencem i 

v naší farnosti. Zájemci se mohou zapisovat na seznam vzadu v českobrodském kostele, 

případně se přihlásit Petře Najbertové přes email časopisu (farnicas@seznam.cz). V příš-

tím čísle FČASu se dozvíte, jak to s touto aktivitou vypadá a případně podrobnější infor-

mace o úmyslech na jednotlivé měsíce. 

ŽIVÝ RŮŽENEC 

V Živém růženci se vždy 20 lidí spojuje do 

jediné růže, která je tvořena z 20 tajemství 

(růženec radostný, bolestný, slavný a růže-

nec světla). Společenství se neschází, je pro-

pojeno rozpisem desátků na celý rok.  

 Členové živého růžence se zavazují denně 

k modlitbě jednoho předem určeného desát-

ku, který se po měsíci mění. Skupinka živé-

ho růžence se tak denně pomodlí celý růže-

nec. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou 

živého růžence spojena, sama o sobě je však 

velmi jistou cestou přímluvné modlitby. 

Nemá-li někdo čas či možnost modlit se de-

sátek na kolenou před obrazem nebo sochou 

Panny Marie, může se ho pomodlit během 

práce, na cestě, v autě apod. 

 Kdo se modlí celý růženec, není nutné 

přidávat desátek navíc, ale rozjímat o ta-

jemství, které je mu přiděleno. 

Fotografie tří pasáčků, kteří 

viděli Krásnou paní z nebe. 

Papež František děti letos 

13. května svatořečil. 

Foto: Joshua Benoliel, 1917 
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Seslání ducha svatého je od středověku častým námětem chrámových 

obrazů. Jedním z nejcennějších evropských gotických zachycení motivu je 

deskový obraz z cyklu Mistra Vyšebrodského oltáře (1345-1350). Vzácně 

zachovaný kompletní gotický oltář je zároveň dokladem nedávné úspěšné 

restituce původnímu vlastníkovi - cisterciáckému opatství ve Vyšším Brodě. 

Foto Národní galerie v Praze  


