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Sestry a bratři,
skončila doba letních prázdnin a dovo-

lených a my se opět vracíme do zaběha-
ných kolejí. Rád bych se ohlédl za letošními 
prázdninami, v nichž se nám poprvé poda-
řilo uspořádat letní dětský tábor. Když jsem 
byl dítě, měl jsem ke slovu tábor silnou aver-
zi. Představil jsem si pionýry, jak nastupují 
na rozcvičku, salutují před vedoucími, musí 
dodržovat nesmyslnou disciplínu a hrají si 
na budování socialismu. Nikdo by mě na 
pionýrský tábor nedostal. Byl jsem dítě, kte-
ré si nerado nechalo narušovat svůj vnitřní 
svět. Měl jsem své koníčky a nesnášel jsem, 
když mi někdo chtěl organizovat čas, natož 
čas prázdnin a volna. Kromě toho jsem byl 
až do pozdějšího věku přesvědčen o tom, 
že na táborech byli často jako vedoucí růz-
ná individua, která si na dětech vybíjela své 
komplexy, nebrali ohled na individualitu a 
osobní potřeby dětí, ale chtěli je mít jako 
vojáky, kteří plní bez odmlouvání jakékoli 
rozkazy. Takoví vedoucí tam často byli nikoli 
proto, že pro děti chtěli něco dobrého udě-
lat, ale proto, aby si sami udělali dovolenou 
anebo aby měli pocit, že někomu velí. Podle 
toho to také často vypadalo. Znám to z do-
slechu, takže se nechci dotknout těch, kdo 
i ve „starých“ dobách dělali tábory s láskou. 
Určitě i těch bylo dost a dost. Mnohé pionýr-
ské či podnikové tábory byli pouze převle-
čení a zamaskovaní skauti. Slyšel jsem také 
o tzv. „chaloupkách“, tedy přísně tajných 
katolických táborech kdesi ve slovenských 
horách, kam děti posílali ti neskalnější ka-
tolíci za přísně utajených podmínek, aby 
se to nedověděl režim. Ani na takový tábor 
bych jako dítě nechtěl. Představa, že budu 
trávit čas na neznámém místě s cizími lid-
mi, se kterými jsem nucen se seznámit, i 
když nemají stejné koníčky a záliby jako já, 
to by mě děsilo.

Na táboře jsem tak byl poprvé až jako 
bohoslovec. Byl jsem požádán, abych se zú-

častnil tábora jako jakýsi duchovní dopro-
vod, abych vytvořil pro děti i vedoucí něco 
jako chvíle modlitby a rozjímání. A byl jsem 
téměř dojat. Citliví vedoucí, kteří čtyřiadva-
cet hodin denně byli k dispozici dětem a 
tábor pro ně nebyla dovolená, ale nároč-
ná služba. Znali rodinné zázemí dětí, brali 
ohled na jejich povahy, schopnosti, citlivost, 
individualitu. Dokázali odhadnout, co po 
kom mohou chtít a co už by nebylo dobré. 
Jejich jediným cílem bylo udělat všechno 
pro to, aby děti prožily pěkný čas, aby na-
čerpaly nejen zábavou a pohybem, ale také 
duchovně. Děti se tam vzájemně znaly, vě-
děly, do čeho jdou a bavilo je to. Asi bych 
jako dítě ani na takový tábor nechtěl, ale už 
jsem chápal, že i tábor může být pěkný.

Když jsem se stal knězem, tak jsem si 
přál, aby i v mé farnosti takové tábory byly. 
O letošních prázdninách se mi to splnilo. A 
tak chci poděkovat vám všem, kdo jste se 

organizace a vedení tábora ujali. Díky za 
vaše nasazení, empatii, oběť. Možná sami 
teď nemáte pocit, že to bylo důležité, ale 
buďte si jisti, že cokoli dobrého pro druhé-
ho uděláme nezapadne, nebude zapome-
nuto, ale zůstane zapsáno někde v hloubi 
duše a přispěje k tomu, aby člověk byl lepší.

Váš P. Matúš
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Kus historie - na pokračování

Dějiny děkanského kostela sv. Gotharda 
v Českém Brodě (část 4.)

Zastavme se nyní ještě u vnitřního vyba-
vení kostela  - každého návštěvníka upoutá 
především hlavní oltář v presbytáři. Zho-
tovený byl roku 1781 ve slohu pozdního 
barokního klasicismu významným a velmi 
slavným českým řezbářem a sochařem Ig-
nácem Františkem Platzerem (1717-1787) 
roku 1781 – oltářní obraz je ovšem až poz-
dější z roku 1857 od Josefa Hellicha (na-
hradil obraz původní, nyní nezvěstný). Po 
stranách oltáře jsou pak sochy sv. Petra a 
Pavla. Vybavení kostela bylo následně roku 
1790 doplněno empírovou zpovědnicí, křti-
telnicí se sousoším Křtu Páně a především 
kazatelnou od českobrodského měšťana a 
řezbáře Jana Mezdřického. 

Nejcennější a nejstarší památkou koste-
la sv. Gotharda je ale pastoforium z konce 
15. století ve slohu tzv. Vladislavské gotiky 
– pastoforium (později nahrazené taber-
nákly) bylo nejposvátnější místo v katolic-
kých kostelích určené pro ukládání liturgic-
kých nádob a především Eucharistie. Do 
něho měl a má přístup pouze kněz nebo 
člověk knězem pověřen, nesmí do něj nic 
vkládat, brát nebo s ním jakkoli manipulo-
vat nikdo jiný. Je to věžovitá stavba s reliéfy 
Zmrtvýchvstalého a Zbičovaného Krista, s 
železnými dvířky a vrcholící symbolem křes-
ťanské lásky – soškou pelikána krmícího 
svá mláďata.

Kromě toho má ještě kostel další boční 
oltáře – sv. Jana Nepomuckého v severní 
lodi s obrazem z roku 1820 od Viléma Kan-
dlera a mnohem cennějším obrazem sv. 
Prokopa nad ním; nepříliš hodnotný oltář 
Božího hrobu; oltář Panny Marie bolestné 
se sochou Marie s mrtvým Kristem na klíně 
– tuto kapli si ze svých prostředků zřídily v 

18. století místní zbožné měšťanky; v sever-
ní lodi pak oltář Nejsvětější Trojice se soš-
kou Pražského jezulátka a sochami patro-
nů proti požáru – sv. Vavřince a sv. Floriána 
(na tomto oltáři je ještě umístěna schránka 
se soškou Pražského Jezulátka a řezbami 
Boha Otce a Boha Syna v oblacích – tyto 
ale byly původně součástí oltáře sv. Anny, 
odstraněného někdy na počátku 20. století, 
který stál na místě dnešního oltáře s Božím 
hrobem); boční oltář P. Marie Zellské, který 
nechal zhotovit na konci 18. století bývalý 
cisterciák Adam Kramář, který zde dožíval 
po zrušení svého kláštera Josefem II. – ob-
dobně fi nancoval obnovení oltáře sv. Jana 
bývalý benediktin Marián Schön, který zde 
na konci života sdílel stejný osud. V severní 
kapli byla v roce 2010 vybudována nová vy-
tápěná zimní a zpovědní kaple, jejíž vnitřní 
zařízení (obětní stůl a zpovědnice) navrhl 
náš spolufarník Petr Štěpán.

Z obrazů stojí za povšimnutí kvalitní ba-
rokní práce – sv. František Xaverský v pres-
bytáři ze 17. století, který sem byl zakoupen 
bohatým brodským měšťanem Janem Vej-
vodou ze Stromberka kolem roku 1780; na-
proti němu pak obraz sv. Františka z Assisi 
ze zrušeného místního kapucínského kláš-
tera; vedle něho pak obraz Panny Marie se 
sv. Václavem a Vojtěchem z 18. století, což 
byl původně oltářní obraz od sv. Jana Nepo-
muckého. Kromě nich si mohou návštěvníci 
chrámu podél všech zdí všimnout 14 obra-
zů křížové cesty, pocházející původně z fi li-
álního kostela sv. Bartoloměje v Bylanech 
a sem instalované roku 2010 – jedná se o 
práci anonymního malíře z 18. století.

Kostel sv. Gotharda je zapsán do Ústřední-
ho seznamu nemovitých kulturních pamá-
tek ČR pod číslem 37731/2–712.

Vladimír J. Mrvík
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Speciál - týden otevřených dveří v Oranžové zahradě

Jamování v Oranžové zahradě

V pondělí 17.9. 2012 proběhlo v Oranžo-
vé zahradě zahájení týdne otevřených dveří. 
První akce v komunitním centru bylo Jamo-
vání pod vedením skvělého Vaška Kašpara. 
Akci zahájilo vystoupení školního jazz ban-
du ZUŠ učitele Petra Venkrbce. Úžasné!!! 
Dokonce jsme si i zazpívali... Poté následo-
valo improvizované vystoupení ostatních, 
kteří si přinesli své nástroje. Myslím, že si 
všichni přítomní odnesli krásné zážitky, jen je škoda, že se nezúčastnilo více lidí a to, 

jak na straně vystupujících, tak i publika. 
Lenka Kubičková

Koncert nadějné klavíristky

V úterní podvečer jsme měli možnost si, 
v sále Oranžové zahrady, poslechnout díla 

klasiků, kteří se v našem případě věnova-
li skladbě klavírní. Svými prsty a umělec-
kou duší nám je zprostředkovala Veronika 
Landkammerová, jak jsme se ten večer 
přesvědčili, talentovaná studentka hry na 
klavír. Poslech to byl náramný. Od Bachovy 
geniální harmonie přes Janáčkovy impre-
sionistické mlhy nás Veronika provedla až 
k velkolepým tónům Maďara Liszta, které 
celý program uzavřely. Účinkující nám jako 
přídavek ještě zapěla a z všedního večera 
zbyl jen večer plný dojmů.

Cyril Štěpán

Deskohraní

Středeční program Týdne otevřených 
dveří byl věnován deskovým hrám. Původ-
ně měla celá akce probíhat pod taktovkou 
experta na stolní hry, ten byl však den pře-
dem z vážných důvodů nucen akci odvolat. 
Protože jsme však Deskohraní nechtěli na 
poslední chvíli rušit, rozhodli jsme se, že ho 
zvládneme z vlastních sil i zdrojů. Převelice 
děkujeme všem, kteří byli ochotni zapůjčit 

své hry z domova a uvolili se k vysvětlová-
ní jejich pravidel. Nakonec se nám totiž v 
Oranžové zahradě sešla bezmála stovka 
skvělých deskových her a desítky zvídavých 
a nadšených hračů.

Celé deskohraní provázela velmi pří-
jemná atmosféra a určitě bychom ho rádi 
zopakovali. A nebo z něho dokonce udělali 
pravidelnou položku programu centra Oran-
žová zahrada.

Dáša Štěpánová
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První  večer fi lmového klubu s Fellinim.

Film uvedl Josef Volvovič, profesor míst-
ního gymnázia, jenž na sebe vzal roli hyba-
tele a programového inspirátora této akti-
vity. Jeho úvodní slovo se netýkalo jenom 
promítaného fi lmu, ale bylo i jakýmsi malým 
inauguračním projevem začínajícího klubu. 
Mimo jiné připomněl, že v Brodě, zvláště po 
uzavření kina, nic podobného  neexistuje. 
Budou se promítat kvalitní, většinou neko-
merční fi lmy a dokumenty. Chystají se též 
setkání s tvůrci.

Černobílý snímek Fre-
derika Felliniho Silnice 
patří k fi lmové klasice. V 
necelých dvou hodinách 
bylo možné zažít, že str-
hující fi lm nemusí stát na 
efektech, technické nároč-
nosti a horentním rozpoč-
tu. Že skutečná režisérská 
osobnost si vystačí i se 
střídmými prostředky. Po 
promítání bylo možné ješ-
tě chvíli zůstat. Asi z třiceti 
účastníků zbylo kolem de-
seti, kteří si o fi lmu ještě 
chvíli v kroužku povídali.

Bylo potěšující, že přišlo i několik nefar-
níků. K tomu se nemohu ubránit obecnější 
úvaze, vztahující se k farnímu centru jako k 
místu, kde se bude potkávat farnost s lidmi 
z města. Je nám tu nabídnuta příležitost k 
neokázalému svědectví. K tomu, laskavě 
a radostně je přijmout a bude-li třeba, jim 
drobně posloužit. Je tu šance vtisknout na-
šim akcím v centru tohoto křesťanského 
ducha, kterému všichni rozumějí. Bude to 
jistě stát nějakou námahu, ale zdá se mi, že 
je to jeden z úkolů, který s centrem dostává-
me. Podat ruku našemu okolí.

Petr Štěpán

Rusko křížem krážem

Páteční večer Týdne otevřených dveří 
byl věnován přednášce o jedné z největších 
zemí světa – Rusku. Doc. RNDr. Ladislav 
Pecen, CSc. před třiceti lety zachytil své 
zážitky ze studijní cesty do této velmoci na 
diapozitivy a s velmi osobitým a zajímavým 
komentářem je promítl publiku. Jeho živé 
a barvité vyprávění nezřídka doplňovaly 
dotazy a příspěvky posluchačů. Atmosféře 
přidávalo také typické vrčení diaprojektoru 
a potřeba zaostřit každý snímek. Pamětníci 

vzpomínali, oprášili znalosti azbuky, mladí 
se zase dověděli něco nového. 

V druhé části přešel pan Pecen na 
techniku modernější. Diapozitivy nahradil 
digitálními fotografi emi na notebooku, kte-
ré pořídil při své výpravě do Ruska v roce 
2010. Porovnání obou ruských epoch bylo 
často velmi překvapivé.

Osobní zážitky pana Pecena obohatily 
návštěvníky o mnoho nových znalostí a pří-
jemně strávený večer. Brzy se jistě dočká-
me dalších takových večerů.

Dáša Štěpánová

Deskohraní
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Den s houbami

Týden ote-
vřených dveří v 
Oranžové zahra-
dě pro veřejnost 
zakončila sobot-
ní výstava hub. 
S jistotou lze říci, 
že to byla akce s 
nejvyšší účastí, 
neboť návštěv-
níků se v našem 
k o m u n i t n í m 
centru vystřídaly 
stovky. Nemalou 
zásluhu na tom 
měli jistě páni 
kolotočáři (tímto jim děkujeme a posíláme 
srdečné pozdravy), díky kterým si lidé naší 
výstavy všimli. Hosté si mohli prohlédnout 
řadu čerstvě nasbíraných hub, známých i 
méně známých, jedlých, nejedlých a dokon-
ce smrtících. Zájemcům se věnoval sympa-
tický odborník na houby (jinak také zván 
mykolog), jenž podával výklad k jednotlivým 
exemplářům.  

Touto výstavu byl náš první Týden ote-
vřených dveří uzavřen. Velmi ráda bych 
poděkovala všem, kteří se na něm jakko-
liv podíleli. Podařilo se nám přilákat velké 
množství lidí a představit jim naše centrum. 
Zároveň jsme také vyzkoušeli, jak Oranžo-
vá zahrada funguje. Došli jsme k závěru, že 
funguje dobře ☺. Přejme jí tedy, aby se jí 
dařilo i nadále.

Dáša Štěpánová

Z farnosti - zeširoka

Co nového v Bylanech?

    Většina farníků asi zaznamenala, že v 
době letních prázdnin, kdy panuje všeobec-
ná okurková sezóna, zažívá naše farnost 
hned několik poutí ve fi liálních kostelech.
Ta bylanská ke sv. Bartoloměji letos připad-
la na sobotu 25. srpna. Zvláštní byla hned 
několika událostmi - jednak zde celebroval 
nám známý P. Piotr Adamczyk, jednak jsme 
se rozhodli umocnit slavnostnost mše kadi-
dlem, které velmi intenzivně zaplnilo stísně-
ný prostor bylanského kostela (na což ně-
kteří citlivější jedinci odpovídali významným 
pokašláváním a ostentativním dušením se), 

ale především P. Adamczyk slavnostně po-
žehnal letos znovuzprovozněný místní zvon 
„Jan“, a to i přes svou vyhlášenou závrať i z 
minimální výšky. Aby toho nebylo málo, za-
hájili jsme sbírku na nejnutnější opravu a 
naladění kostelních varhan. Sbírka předčila 
naše očekávání, a tak se hned první den vy-
bralo pěkných 9.000 Kč a do dnešního dne 
už máme na kontě 13.670 Kč (sbírka neu-
stále probíhá, a tak ještě stále můžete vy-
užít naší exkluzivní nabídky přispět na tuto 
bohulibou činnost :-) S tímto slibným vý-
sledkem jsme se osmělili oslovit příslušnou 
varhanářskou fi rmou a pokud vše půjde po-
dle plánu a nasbíráme ještě cca 1.400 Kč, 



7Českobrodský větrník

měla by vlastní obnova začít po 20. říjnu. 
Ještě před tím ovšem bylo nutné učinit v by-
lanském kostele jeden zásadní krok - zbavit 
se našich nejnebezpečnějších kostelních 
vnitřních škůdců, totiž červotočů. Nejúčin-
nější metodou, která nám byla doporučena, 
je lidově řečeno „vyplynování“ (fumigace) 
prostoru. Za normálních okolností by tento 

zásah stál řádově desítky tisíc Kč, a proto 
jsme se rozhodli provést plynování svépo-
mocně podle rad a doporučení kolegů z ko-
línského muzea, kteří fumigaci pravidelně 
provádějí. Zatím ještě neznáme výsledek 
této naší akce, ale doufáme, že nepřijde 
úplně vniveč.

Vladimír Jakub Mrvík

První farní tábor

Uááá! Uááá! Válečný pokřik indiánů zní 
druhdy tichou vískou. Co se to děje? Čes-
kobrodští farníci rozbili tábor v Jelenově.

Byl to tábor jak má být: budíčky, snída-
ně, svačiny, obědy, svačiny, večeře, večer-
ky... prostě nic nescházelo... ono při do-

bývání Ameriky člověku vyhládne. Udivilo 
mne, jak mnozí z účastníků poprvé třímali 
v rukou krumpáč či sekeru až zde a co je 
ještě překvapivější, dokonce do té doby ni-
kdy nelovili bizony, neodposlouchávali tajné 
plány banditů a někteří ani (držte se!) ne-
stopovali indiány! Jsme hrdí, že jsme mohli 
tolika farníkům nabídnout příležitost osvojit 
si tyto dovednosti nezbytné pro život moder-
ního člověka.

Zdá se, že všeobecná spokojenost byla 
převládajícím pocitem z celé akce a to je 
slibný impuls do budoucna. Co dodat? 
Tábor je věc nepopsatelná, nebudu tudíž 
plýtvat slovy a zmíním už jen, že jsme dali 
přednost eskymáckému způsobu táboření 
a namísto tradičních „podsaďáků“ či tee-
-pee v parném létě upřednostnili iglů.

Za kmen vedoucích Jan „Čáp“ Žák
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Setkávání rodičů a dětí aneb seriózní 

pozvání.

Předem je nutno podotknout, že se-
tkávání rodičů na mateřské či rodičovské 
dovolené a jejich dětí není žádná chiméra. 
Skutečně k nim docházelo, i když v trochu 
jiné podobě, než by měla probíhat následu-
jící setkání.

Podotýkám „v trochu jiné podobě“, 
protože rodiče a děti zůstávají, společná 
modlitba a rozjímání nad zvoleným textem 
rovněž. Připočteme společnou písničku a 

můžeme začít. Jinou podobou je místo, kde 
se budeme setkávat – nové farní centrum 
ORANŽOVÁ ZAHRADA. Cílem setkání je vy-
tvoření společenství lidí, kteří jsou na jedné 
rodičovské lodi, tedy se dá předpokládat, že 
jsou vystaveni podobným silným i slabým 
stránkám zmiňovaného „institutu“ ☺.

Setkání budou probíhat 1x za 14dní, 
vždy v úterý. Další konkrétní datum je 2. říj-
na 2012 v 9:00. Věříme, že se TO rozjede a 
pojede. Těšíme se na všechny rodiče i děti.

Za tým rodičů na rodičovské (mateřské) 
dovolené Petra Marhounová a děti.

Mariina legie „Matka útěchy“

Mezi společenství naší farnosti, která se 
scházejí každý týden, patří i Mariina legie. 
Duchovním vůdcem našeho společenství 
je otec Matúš Kocian. Jistě každý chápe 
důležitost prosebné modlitby k Panně Ma-

rii za naše rodiny, nemocné a trpící i celou 
farnost. Myslíme si, že k růženci, který tvo-
ří hlavní náplň našich setkání, mají vztah 
všechny věkové kategorie. Scházíme se 
vždy ve čtvrtek od 16 hodin na faře. Uvítá-
me s radostí každého nového člena.

Pavla Žáková

Návštěva otce biskupa Václava Malého v 

penzionu Anna

Velikým svátkem a vyvrcholením letošní-
ho posvícení byla pro penzion Anna návště-
va otce biskupa Václava Malého. Diskuse 

s ním se zúčastnilo nejen naše katolické 
modlitební společenství, ale i další obyvate-
lé penzionu. Všechny zúčastněné potěšila 
slova Václava Malého, kterými dal najevo, 
jak si starších spoluobčanů váží.

Pavla Žáková

Sninský Kameň

Farní dovolená Jasenovce
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Z farnosti - dávno tomu

Pokračování o kostele sv. Václava

v Přistoupimi

o 1000 let později

Chtěla bych se vrátit ke kostelu sv. Vác-
lava v Přistoupimi po 1000 letech od minu-
lého vyprávění. Tedy asi k r. 1900. 

Za dobu od minulé pověsti uběhlo ce-
lých 1000 let. Během těchto let se událo 
plno věcí - dobrých i zase horších. 

Hlavně během těchto let byl kostel po-
staven. To je určitě dobrá zpráva. 

Víme, že již ve 14. století byla v Přistou-
pimi fara (tedy zřejmě i kostel), která poz-
ději sice zanikla, ale známe i jména farářů, 
kteří v Přistoupimi v další době působili.

V r. 1695 byl v místě starého kostela po-
staven kostel nový, větší.

Nebyla to dobrá stavba. Dokonce klenu-
tí kostela musilo být pro trhliny znovu zbu-
dováno. 

To je už horší zpráva.
Ale zřejmě se po celou tuto dobu našli 

lidé, kteří o kostel, starý i nový, pečovali.
Např. v r. 1599 byla kostelu věnována 

cínová křtitelnice (dnes v depositáři), v r. 
1668 byl kostelu věnován oltář sv. Václava, 
v r. 1737 byly kostelu věnovány 3 zvony. To 
jsou všecko dobré zprávy. 

Ale byly i horší zprávy.
Myslím, že v době husitské se kostelu 

příliš nedařilo. Další špatná zpráva je, že v 
r. 1744 vtrhlo do Přistoupimi pruské vojsko. 
Prusové obsadili hřbitov, faru, utábořili se 
kolem kostela, vše na faře i v obci vyjedli a 
zase odtáhli. 

Ale tak to už v dějinách bývá. 
Já chci ale mluvit o době kolem r. 1900, 

kdy byl na naší faře kanovník a arcikněz v 
Přistoupimi Josef Kebrle (zemřel 1925 a je 
pochován na zdejším hřbitově, hned vedle 
kříže). 

Byl to zřejmě dost výjimečný člověk. Na-
příklad byl předsedou Všeslovanského vče-
lařstva, na kterého pamatují při návštěvách 
i dnešní včelaři.

Jistě velmi pečoval o místní kostel, pro-
tože v r. 1912 věnoval kostelu barevné 
okno sv. Josefa, svého patrona. 

Protější okno daroval kostelu konsistor-
ní rada a vikář v Praze Antonín Kebrle, asi 
příbuzný zdejšího kněze. 

Další velmi krásné okno sv. Václava 
věnoval p. Lonský z Tuchoraze (též leží na 
zdejším hřbitově).

Ráda bych trochu obšírněji promluvila i 
o posledním okně nad vchodem do kostela. 
Dle nápisu na něm toto okno darovaly ctitel-
ky sv. Anny ze Kšel. Jak k tomu došlo?

Zdejší kraj byl v dřívější době převážně 
krajem řepařským. Řepa se dělala celé jaro 
a celý podzim. Práce to byla nesmírně na-
máhavá. Na jaře se lány řepy musely mimo 
jiné protrhat a dvakrát okopat. Na podzim, 
velmi často ve špatném počasí, se řepa 
ručně shazovala na hromádky, které se po-
tom (také ručně, každá řepa zvlášť), musely 
osekat od chrástu, než se řepa mohla od-
vézt do cukrovaru. 

Ženy ze Kšel, které celý podzim sklízely 
řepu, se domluvily a všechny peníze za tuto 
práci sebraly a daly zhotovit okno ke cti sv. 
Anny. 

Tím po sobě zanechaly tuto krásnou pa-
mátku. 

Náš kostel tedy má, zásluhou těchto lidí, 
4 krásná, barevná okna, což je v okolí dost 
výjimečné. 

Do této řady lidí, kteří pro naši památku 
něčím přispěli, se chceme zařadit i my při 
nynější opravě.
pokračování příště - od tohoto času až do 

naší doby

Marie Kabíčková roz. Kořínková
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Časopis Českobrodský větrník vychází čtvrtletně jakožto zpravodaj římskokatolické far-
nosti 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 spolupracovní-
kům 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 infor-
mace z farnosti naleznete na www.farnostbrod.cz.

Originál fotografi e na obálce Matúš Kocian, Oranžová Zahrada 2012.

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
Přistoupim - Sv. Václav: rekonstrukce
Lstiboř - Nanebevzetí P. Marie: so před 1. a 5. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Bylany - Sv. Bartoloměj: so před 2. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Kounice - Sv. Jakuba St.: so před 4. nedělí v měsíci (nedělní platnost) 17:30
Bříství - Nalezení Sv. Kříže: 3. neděle v měsíci (bohoslužba slova) 18:00
Tismice - Nanebevzetí P. Marie: so před 3. nedělí v měsíci 17.30, 2. a 4. po v měsíci 
(bohoslužba slova) 17.30
Více informací a aktuální rozpis bohoslužeb na www.farnostbrod.cz.

Farní dovolená Jasenovce, SK


