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Drazí bratři a sestry,
také máte pocit, že tato zima je nějak
podivně dlouhá a depresivní? Už více než
měsíc skoro nevylezlo sluníčko, sníh padá
a taje, taje a zase padá. Do toho šílenství
okolo církevních restitucí, amnestií, volby
prezidentů, odstoupení papeže... Naštěstí nám začala doba postní a to signalizuje
nejen blížící se jaro, ale také blízkost Velikonoc. Kristus zmrtvýchvstalý je přítomen i
v této naší zmatené době, stejně jako byl
přítomen v mnoha minulých nelehkých obdobích světa a církve. Bez ohledu na všechno dění okolo nás, se můžeme zase těšit
na slavení Kristova zmrtvýchvstání. Když se
člověk na něco těší, tak se zároveň nemůže
dočkat, až to nastane, a zároveň se snaží být na ten okamžik připraven, aby si jej
svou vlastní vinou nepokazil. V čem spočívá
naše příprava na Velikonoce? Samozřejmě
v úklidu ve vlastní duši, v zamyšlení se nad
svým nitrem a obrácení se k Pánu s prosbou o pomoc, odpuštění, požehnání. Avšak
nezapomínejme, že doba postní nemá jen
tento soukromý charakter. Nedívejme se
jen dovnitř do sebe, ale učme se dívat i kolem. Velikonoce, na které se připravujeme,
jsou svátky naší komunity, jsou vyjádřením
naší jednoty s Kristem zmrtvýchvstalým.
Neslavíme je sami. Bez této komunity, bez
Kristovy církve, by nikdo z nás nebyl křesťanem. Obřady Velikonočního Třídení, tedy
Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a Velikonoční vigílie, se v každé farnosti mají konat
jen jedny, aby se co největší počet věřících
sešel spolu na slavení. Všechno máme dát
v těchto okamžicích stranou, abychom se
mohli spolu s ostatními bratry a sestrami
sejít a opět prožít, na plno vychutnat ono
nesmírné bohatství těchto obřadů, největší poklad naší liturgie, centrum, kolem něhož se točí celý náš křesťanský rok. Máme
opět spolu s Ježíšem prožít ty nejdůležitější
okamžiky jeho vykupitelského díla, projít
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s ním jeho křížovou cestou až k zmrtvýchvstání. Má nám opět zazářit světlo Veliké
noci, symbol Kristova vítězství nad smrtí,
symbol víry, naděje a lásky, která nám byla
vtisknuta při křtu. Proto o této Veliké noci
obnovujeme své křestní sliby a přijímáme do svého společenství nově pokřtěné,
abychom si uvědomili, že křesťany nejsme
sami pro sebe, ale pro druhé, pro církev, pro
Krista, pro Boží království. Kéž nikdo z nás
nepromarní ty veliké dary nabízené Pánem,
kéž nikdo z nás nezůstává stranou a nepohrdne milostí, která se mu nabízí, milostí,
schopnou prozářit i ty nejtemnější chmury
našich srdcí.
P. Matúš
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Z farnosti - máme (úspěšně?) za sebou

Bohoslužba v obraze i zvuku
O druhé neděli adventní naše farnost po
krátké době opět přilákala pozornost katolických masmédií. Tv Noe ohlásila, že by u nás
ráda natáčela a následně přímo přenášela
sváteční mši. Tím odstartovala kolotoč ministrantských, sborových a jiných nácviků.
Rozruch byl snad ještě větší, než bývá před
biskupskými návštěvami. Farní technik vedl
dlouhé monology o tom, jak nejlépe zajistit
dostatečný příkon včetně záložního zdroje.
Ministranty Matuš instruoval slovy: „Všechno bude jako normálně...“ a vzápětí vychrlil sáhodlouhý seznam věcí, které bychom
mohli touto nedělí počínaje dělat jinak a
lépe.
Nakonec vše proběhlo k plné spokojenosti nás a snad i diváků doma u obrazovek. Drobné chybky zaznamenali pouze zasvěcení a ti je uchovali v tajnosti.
Jan „Čáp“ Žák
Svědectví Marie a Josefa o cestě do
Betléma
Bylo pošmourné odpoledne hodu Božího a my se vydali na cestu zahaleni v naše
nejsvátečnější roucha. Jen kožené polobotky a semišové válenky nám to kazily.
Dvouměsíčního Ježíška v růžové kombinéze
jsme naložili do moderního vozu Inglesina a
započali tak naše putování. Ušli jsme snad
tři sta metrů a byli jsme na místě. Chlév vypadal lépe, než jsme si představovali. Byl
poměrně uklizený a prostorný. Vešel se do
něj hotový dav. Pětikilového Ježíška jsme
položili do improvizovaných jesliček, růžovou kombinézu pečlivě zakryli, stejně tak
jako bavlněnou čepičku. Jen ten plastový
dudlík nám i přes veškerou snahu pořád vykukoval. Na záda nám dýchal oslík, u nohou

ležel sympatický psík, svou trošku do mlýna
přinesla také koza a o schůdek níže se ve
slámě schovávalo roztomilé morče.
Jen chvíli po té, co jsme se usadili v našem novém příbytku, začali se na nás chodit dívat lidé, někteří se dokonce poklonili. Avšak ztratili jsme veškerou pozornost
v momentě, kdy zjistili, že za námi stojí oslík. Pastýři krásně oživovali atmosféru svými zpěvy a hrou na hudební nástroje. Často
pěli o nás. Prý že nám nesou nějaké dary,
ale asi si je schovávali až na později. Znenadání se ale zjevil anděl a poměrně záhy
přišli tři moudře a bohatě vypadající muži.
Ti před nás vskutku položili zlato, kadidlo
a myrhu. Ale když jsme odcházeli, dary už
tam zase nebyly…
Snad hodinu jsme tam stáli v radosti
naší i těch příchozích, a přestože nás zábly
nohy, hřála nás milá slova a pohoda, která
ovládla celý Betlém. Některé věci je zkrátka
pěkné rekonstruovat…
Cyril, Dagmar a Amálka Štěpánovi
Ohlédnutí za farním Silvestrem 2012 v
Oranžové zahradě.
Mám zkušensti, že hurá akce bez náležité přípravy většinou dopadnou dobře.
(Jsem „Vodnář“, tak se ode mě ani žádná
důkladná příprava nemůže očekávat...).
Pan farář požádal mě a Vláďu Mrvíka o
zorganizování farního Silvestra. Organizace
to byla vskutku jednoduchá. Pozvali jsme
farníky, otcům doporučili přinést nějaký ten
mok a matkám nějaké ty pokroutky. Zahájení kolem osmé. Toť vše. Farníků přišlo
opravdu mnoho. Všech věkových kategorií.
Od nejmladší Amálky Štěpánové (ta se nechala dovézt, ač to má z domova kousek),
až po naše farní dámy (nechci používat slovo babičky). No a co se dělo? Kupodivu se
hrálo, zpívalo, pilo, jedlo a také koukalo na
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ﬁlm ,,Slepičí úlet“, což je animovaný ﬁlm pro
všechny generace. Tolik suchá fakta.
A nyní, co děti? Ty byly naprosto šťastné. Doma jsem objevil obrovskou igelitku
s petardami, a co správný otec (Vodnář)
je předal našim klukům. Zapalovač nikoli.
To rodič přeci nemůže. Děti nerušily nás
dospělé a my zase je. Spořádaně si hrály
na farní zahradě s igelitkou plnou petard a
obohacovaly vyšeptalou prsť farní zahrady
fosforem. Bylo to i poučné z katechetického hlediska. Existence a přítomnost andělů
strážných tím byla naprosto jednoznačně
prokázána.
A slavilo se a slavilo se. Přes hustou,
velmi hlučnou mlhu na náměstí, jsme se
odebrali před půlnocí do relativně tichého
kostela k našemu Pánu. I to je nedílnou
součástí oslavy příchodu Nového roku.
Slušně jsme poděkovali za všechna prokázaná dobrodiní Hospodinu zástupů a v klidu
se rozešli do svých domovů. Pouze část, samozřejmě. Pro mladší generaci půlnocí den
nekončí. Ale bylo to fajn. Tak kdo chyběli,
mají možnost za rok. Bude to jistě stát za
to!
Jan Přibyl
Tříkrálová sbírka v Českém Brodě
Jistě jste zaznamenali, že ve dnech 6.
- 13. ledna proběhla v našem městě mediálně známá Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá zdejší římsko-katolická farnost. Ovšem letos nejen v Českém Brodě,
ale také v Bylanech, Kounicích, Tismicích
či Klučově. V naší farnosti se letos vybralo
29.289 Kč (historické maximum) a celkem
se na celém území ČR vykoledovalo krásných 76.857.834 Kč, což je opět více než
vloni. Výsledek letošní sbírky Charity ČR je
tak největší v historii této sbírky. „Rekordmanem“ je ve středních Čechách farnost
Vlašim, kde se podařilo vybrat neuvěřitelných 367.000 Kč.
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Tříkrálová sbírka nabízí příležitost, jak
se může veřejnost společně s Charitou podílet na pomoci lidem v nouzi. Jde o dobročinnou akci, kterou je možné úspěšně
realizovat jen za spolupráce řady dobrovolníků a vstřícnosti veřejnosti. Tříkrálovou
sbírku zorganizovalo poprvé v lednu 2001
Sdružení Česká katolická charita, a to na
území celé České republiky a navazuje na
tradici koledování na Tři krále (tj. 6. ledna).
Hlavním smyslem akce je pomoc rodinám i
jednotlivcům v nouzi u nás i v zahraničí. V
každém regionu je předem určeno, na jaký
konkrétní účel budou v místě konání ﬁnanční prostředky využity. Dále je část výtěžku
použita i na humanitární pomoc do zahraničí.
Tříkrálová sbírka je rozdělena podle předem určeného klíče: 65 procent se vrací
zpět do místa výběru, 15 procent podpoří
charitní projekty Diecézní charity Praha.
Deset procent sbírky přispívá na podporu
Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí
Charity Česká republika (CHČR). Pět procent sbírky jde na podporu projektů CHČR
a zbylých pět na režii sbírky. Konkrétně v
našem městě podpoříme: Ústav sociální
péče Zvoneček Bylany, volnočasové aktivity seniorů v Penzionu Anna, ZŠ a PrŠ a
některé sociálně slabé rodiny v tísni či s
nějak postiženými dětmi. Na území středočeského kraje pak budou získané prostředky využity na: nákup kompenzačních
a zdravotnických pomůcek pro domov pro
osoby se zvláštním postižením Farní charity
Kvasice a pro postižené nebo dlouhodobě
nemocné klienty Oblastní charity Žďár nad
Sázavou, příspěvek na rekonstrukce budovy v Chotětově pro sociální ústav, péče o
lidi s Alzheimerovou chorobou ve středních
Čechách či podpora azylového bydlení pro
seniory v azylovém domě sv. Terezie v Praze
8 - Karlíně.
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Děkujeme všem, kteří přispívají k
úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky, a to
jednak dobrovolným koledníkům, bez
nichž by se sbírka nemohla vůbec konat,
jednak osloveným i spontánním dárcům,
kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším
potřebám bližních!
PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.
Farní hory 2013 aneb Když na tom neumíš, tak na to nelez! :-)
Začátkem února se konaly již tradiční
farní hory v Rokytnici nad Jizerou. Letos
nám počasí přálo. Žádné ukrutné mrazy
(viz minulý rok) se nekonaly, sněhu bylo
také dostatek, takže ideální podmínky pro
každého, kdo se chtěl jít sklouznout – ať
už si vybral lyže, snowboard, běžky, sáňky,
kluzáky, lopaty, nebo všemi velmi oblíbenou plachtu. Na své si přišel opravdu každý.
Všechno šlo hladce až do chvíle, kdy si dva
nejmenovaní náctiletí jedinci usmysleli, že
už jim lyže nestačí a proto se naučí jezdit
na snowboardu. Zapůjčili si potřebné vybavení a pod dohledem zdatného ošetřovatele - instruktora a s heslem „zkusit se má
vše“ vyrazili na svah. První lekce proběhla
úspěšně, snad i nad očekávání, a proto, po-

vzbuzeni pochvalnými slovy jejich shovívavého instruktora, se následující den večer
vydali, tentokrát už sami, znovu na svah.
Předčasně nabyté sebevědomí spolu s nečekaně umrzlým povrchem sjezdovky se jim
však stalo osudným.
Závěrem bych chtěla poděkovat kolektivu chirurgického oddělení Masarykovy
městské nemocnice v Jilemnici, který bez
ohledu na pozdní večerní, téměř noční hodiny, s profesionálním nasazením úspěšně
reponoval horní končetiny našich dvou nadšených snowboardistek.
Těšíme se na příští rok :-)
Klára Šarochová
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Na návštěvě nad Jizerou
Onoho pátečního večera, třetího dne
měsíce února, jsme se z Rokytnice vydali
navštívit spolčo v Jablonci nad Jizerou. Večer začal mší, pokračoval vysoce interaktivním přednáškovým témátkem a chválami
v kostele. Zakončili jsme jej posléze posezením s kytarou ve stylové rokytnické hospůdce Horalka. Přátelské ovzduší, záživný
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Oj, to bylo slávy. Procesí s křížem a evangeliářem prošlo od kostela přes půl města a
tak se útržky růžence donesly až do Šenku.
Část poutníků přišla z Tismic. Pod vlajícím praporem své obce, vybaveni termoskami s čajem a domácí buchtou, které nikterak neuškodilo ani mezipřistání v jedné
ze zákeřných zatáček po cestě, hrdě zdolali
veškeré převýšení a nedali se zastrašit ani
nebezpečným přechodem státovky.
Evangelium jsme tehdy společně vyslechli, kapličku vykropili a buchtu snědli.
A již v únoru jsme se ke kapličce vypravili
znovu, abychom si na přímluvu Blažejovu
vyprosili Boží požehnání, směřované zejména do oblasti krční.
Jan “Čáp” Žák
(redakčně prodlouženo)

program, ujišťování hostitelů, že nás opět
rádi uvidí a také množství dobrot, které si
pro nás mladí z povodí Jizery připravili - to
vše nás přimělo k úvaze, zda jsme právě
v rámci našich farních hor neodstarovali
novou tradici.
Jan „Čáp“ Žák
Svatý Blažej požehnaný, svatý Blažej
žehnající
Není tomu tak dávno, co jsme žehnali
nově opravenou kapličku svatého Blažeje.
Z farnosti - (plus mínus) aktuálně
Pozvánka
Ve dnech 26.-31. prosince 2012 jsem
se šesti kluky z dětského domova Dolní Počernice (věk 14-18 let), kteří nemohli trávit
Vánoce s rodiči, navštívil Medugorje v Hercegovině. Ne po dálnici, ale pěkně přes
hory a doly! 28. prosince jsme byli i v přímořském Neumu. Co by to bylo za Čechy

u moře, kdyby se nevykoupali! Na zpáteční
cestě jsme navštívili i Mostar.
Zvu Vás na besedu o této dobrodružné
cestě a nevšedních zážitcích v sobotu 9.
března 2103 od 18 hodin do farního centra Oranžová zahrada. Besedy se zúčastní i
někdo z kluků, ukážeme množství obrázků
i suvenýry.
Srdečně zve Jéňa
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Perličky na dně
Další večer s ﬁlmem, který je pro nás
připraven se bude konat ve čtvrtek 21.3.
v 19.00.
Svérázné povídky Bohumila Hrabala
přitáhly v 60. letech pozornost mladých ﬁlmařů, kteří v nich nalezli netušenou poezii
všedního života. Žánrové ladění i vyznění
příběhů je rozličné, (ne)herecké ztvárnění
mistrně evokuje hrabalovsky pábitelské
postavičky. Zavítáme mezi nadšence automobilových závodů, navštívíme dva staříky
v nemocnici, ocitneme se v libeňské hospodě, nechybí ani instalatér zamilovaný do
cikánské dívky. Příběhy jsou černobílé, jedině návštěva pojišťováků v domě naivního
malíře je natočena barevně. (oﬁciální text
distributora) Režie: Jiří Menzel, Jan Němec,
Evald Schorm, Věra Chytilová, Jaromil Jireš.
Duchovní restart
Pozor, tento článek Vás může trochu popudit. Četba na vlastní nebezpečí. Věnováno
Vaškovi K.
Každý potřebujeme občas či spíš pravidelně takový restart. No a když ne restart,
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tak alespoň CTRL+ALT+DEL, otevřít si
Správce úloh a ukončit pár procesů, které
zpomalují či přímo narušují chod systému.
Velmi efektivní může být i spustit msconﬁg
a zbavit se zbytečností, které se samy spouštějí vždy při startu systému. Je záhodno,
věnovati se údržbě systému pravidelně a
(teď se pouštím na tenký led) podobně to
asi funguje nejen ve Windows, ale i v duchovním životě. Pro pravidelnou údržbu
se nabízí doby adventní a postní. V oněch
časech bychom měli ideálně restartovat a
pakliže ne, tak alespoň zbavit se věcí, které nás brzdí a překážejí. Něco vyjmout dočasně, něco třeba i trvale odstranit. A tak
jako procesy, které mohu bezpečně zavřít
konzultuji se specialisty či alespoň s internetem, tak k duchovnímu restartu se nabízí kupříkladu bible a duchovní obnovy. Ta
adventní s páterem Čunkem rozhodně nezklamala, tak jsem zvědav co si pro nás 9.
března připraví pan jáhen Smolka.
Na okraj, pokud první polovině článku nerozumíte, neznepokojujte se, Vašek
Kašpar vám to rád vysvětlí. :)
Jan „Čáp“ Žák
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Oprava vstupní brány a hřbitovní zdi
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích.
Letos by měla být znovuosazena kopie
sochy Panny Marie (Tismické Madony) na
vrchol vstupní brány. Je velice chvályhodné
od paní Novákové, že celou několikaletou
akci organizuje a zajišťuje.
Kdo paní Novákovou nezná, tak je to
ta paní z ﬁnských domků v Brodě, co žije
v Holandsku. Díky jí !!! No a přeci se neumístí krásná socha na omšelou bránu...
Takže další veliký dík patří Miloši Herzogovi za jeho aktivitu při nejenom ﬁnančním
zajišťování opravy brány samotné a zdí bývalých ambitů. Letos se proinvestuje cca
267.000,-Kč, z čehož se opraví celá brána
včetně přilehlých zdí.

Nedílnou součástí opravy bude i repase
dveří, pískovcového ostění a prejzové krytiny, omítky jsou samozřejmostí. S opravou
by se mělo začít zjara a na podzim by mělo
být vše hotovo.
Jan Přibyl
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Farní kavárna
Již víc než rok se schází pravidelně v první čtvrtek v měsíci společenství lidí, kteří se
pomodlí a v příjemné diskusi se zabýváme
aktuálními tématy farnosti, situací v našich
rodinách, zdravotním stavem účastníků –
zkrátka tím, čím žijeme.
V zimním období jsme přesunuli setkání
na dobu 16-18 hodin, aby účastníci mohli
podle chuti navštívit večerní mši. V létě se
scházíme až po mši v době 19-21 hodin.
Existuje stálá členská základna, která
dochází pravidelně (s ohledem na zdravotní
situaci). Modlíme se i za nepřítomné a zajímáme se o jejich situaci. Chodí mezi nás
velmi rádi většinou starší farníci, ale program jistě zaujme i mladší lidi.
Velmi rádi uvítáme nové příchozí. Přijďte se podívat, dát si s námi kafe
nebo čaj a něco k tomu, popovídat si, něco se dozvědět a naopak něčím zajímavým přispět
ostatním. Ženy dostávají květinu
na památku. Řekněte o možnosti
návštěvy i svým příbuzným a přátelům. Určitě se nebudete nudit.
Občas dojde i na zpěv, dokonce
za hudebního doprovodu.
Podle počtu účastníků a programu se scházíme na českobrodské faře, případně v novém
centru Oranžová zahrada. Pro
osoby, které by se obtížně dopravovaly do Českého Brodu, zajišťujeme svoz i odvoz – stačí předem
nahlásit svůj požadavek.
Vzpomínáme i na naše pravidelné návštěvníky, kteří nás předešli k
Bohu. Především na paní Drahomíru Slavíkovou, která živou diskusí přispívala k atmosféře setkávání.
Jéňa

Českobrodský větrník
Večery v Zahradě
Kdo někdy zavítal do „nového“ farního
centra, jistě nepřehlédl projektor, promítací
plátno a v neposlední řadě reprosoustavu
5+1. Tento inventář příjde vhod operním
nadšencům (jimž zprostředkoval například
Toscu), či příznivcům uměleckého ﬁlmu
(brzy je čekají Perličky na dně). Málokdo
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však ví, že jindy stěny (sálu) a oči (diváků)
rozzáří třeba drsný western nebo třeba
fantasy oktalogie. Židlí je míň, buráků víc,
srdečný smích střídá poděšená vyjeknutí.
I takové jsou večery v Zahradě.
Jan „Čáp“ Žák

Výzva šéfredaktorů
Vážení čtenáři, velevážení přispěvatelé!
Zajisté jste si povšimli, že toto číslo Větrníku vyšlo s poněkud delší prodlevou, než bylo
zvykem, že se v ohláškách neohlašovala blížící se uzávěrka atd. To máte tak. Oba stálí redaktoři se už nejezdí do Brodu skoro ani vyspat, tak nevědí, kde se co šustne a netuší ani,
kdo to či ono šustnutí mohl zachytit a koho je tudíž možno požádat o umělecké zpracování
šustotu. Tudíž ještě naléhavěji zní výzva:
Pojďte do toho s námi, my na to sami nestačíme.
Vy kteří sledujete dění ve farnosti. Vy kteří vidíte, co vše by mohlo ve Větrníku být a
není – křížovky, ankety, rozhovory, vtipy, více o dění okolo ﬁliálních kostelů... Vy kteří chcete
rozšířit Větrník mimo úzký okruh farnosti. Ano právě Vy, ve věku 1-101 let, Vám platí tato
výzva. Vy kteří se oprávěně divíte, že se Větrník zabývá skoro jen děním mezi mládeží a
zprostředkovává jen pohled mladých. Pojďte do toho.
1. Na počátku modlitby nešpor se zpívá
2. Způsob komunikace s Pánem
3. 1. Větrník vyšel v měsíci
4. Křestní jméno našeho pana děkana Vystrčila
5. O Evě Adam kdysi pronesl: „To je ...“
6. Křestní jméno naší českobrodské kostelnice
7. „... volajícího na poušti.“
8. Sv. Josef byl profesí

Tajenka: … nám ku pomoci! :)
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Pravidelné bohoslužby v naší farnosti
Český Brod - Sv. Gothard: čt 18:00, pá 18:00, so 8:00, ne 9:30
Přistoupim - Sv. Václav: rekonstrukce
Lstiboř - Nanebevzetí P. Marie: rekonstrukce
Bylany - Sv. Bartoloměj: so před 1. a 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: ne 8:00
Bohoslužby o Velikonocích - kostel sv. Gotharda
28.3. Zelený čtvrtek - 18:00
29.3. Velký pátek - 18:00
30.3. Bílá sobota - 19:00
31.3. Zmrtvýchvstání Páně - 9:30
Více informací a aktuální rozpis bohoslužeb na www.farnostbrod.cz.

Časopis Českobrodský větrník vychází (většinou) čtvrtletně jakožto zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Gotharda v Českém Brodě.
Obsah časopisu je výhradně vaší zodpovědností.
Děkujeme všem přispěvatelům za jejich články a tešíme se na další spolupráci.
Toho času redakce: 1. šéfredaktor - Jan „Čáp“ Žák, 2. šéfredaktor - Václav Kašpar
Jsme mladá perspektivní redakce a sháníme kolegy. Všem budoucím spolupracovníkům nabízíme platy šéfredaktorů! Pokud máte zájem se systematicky podílet na vzniku
dalších čísel Větrníku, hledáme právě Vás. Neváhejte nás kontaktovat!
Kontakt: osobně, nebo na e-mailu vetrnikbrod@gmail.com
Českobrodský větrník v elektronické podobě - včetně historických čísel - a další informace z farnosti naleznete na www.farnostbrod.cz.
Originál fotograﬁe na obálce Václav Kašpar, Krkonoše 2013.

