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Milé sestry a bratři,

Popeleční středou jsme vstoupili do 
doby postní. Znovu máme projít s Kristem 
jeho křížovou cestu, na jejímž konci je vítěz-
ství nad smrtí. Všechno cenné, jak v našem 
životě, tak ve vesmíru, se rodí z námahy, z 
aktivity. A čím důležitější dílo, tím více ná-
mahy. To platí nejen v materiální rovině, ale 
i rovině duchovní. Čím blíže se chceme do-
stat k Bohu, čím více chceme vykonat pro 
Boží království, tím větší odpor nám klade 
pokušitel. To platilo tím více pro Krista. Pro-
to čteme o první neděli postní právě evan-
gelní pasáž o Ježíšových pokušeních na 
poušti. Náš Pán se ze své cesty nenechal 
svést, ale dospěl skrze kříž až k vítězství, 
ke vzkříšení. V postní době se připojujeme k 
Němu a uvědomujeme si svůj vlastní podíl 
na díle spásy, svou zodpovědnost za život 
svůj i za růst Božího království. Kristus vy-
náší na kříž celý svět, celý vesmír, aby jej 

svým zmrtvýchvstáním proměnil v plnost 
existence. 

Jít s Kristem jeho křížovou cestu, to není 
sentimentalita. Půst nesmí zůstat jen vy-
čpělou tradicí. Je mnoho způsobů, jak se v 
naší blahobytné společnosti postit. Udělej-
me něco pro svůj vztah s Bohem, soustřeď-
me se více na své nitro, učme se v době 
postní intenzivněji hledat usebranost, vnitř-
ní pokoj a rovnováhu, zakořenění v Bohu. A 
udělejme něco pro ty druhé, pro nejbližší, 
pro potřebné, pro obec nebo farní spole-
čenství. Všichni se navzájem potřebujeme. 
V našem farním kostele máme možnost se 
každý postní pátek modlit společně křížo-
vou cestu. Stojí nás to jen půlhodinu navíc, 
ale duchovní prospěch, který získáme, má 
velkou hodnotu. Letos se budeme při křížo-
vých cestách modlit za zdárné dokončení 
oprav našich kostelů a stavby komunitního 
centra, budeme se modlit za obrodu a roz-
květ duchovního života nás všech. K tomu 
vám žehná

   Váš P. Matúš

Kus historie - na pokračování

Dějiny děkanského kostela sv. Gotharda 
v Českém Brodě (část 2.)

Krátce po vypuknutí husitské revoluce 
dobyli město v dubnu 1421 husité a podle 
svého zvyku v místním kostele upálili zdejší-
ho faráře i s dalšími 18 katolickými kněžími 
a ostatními katolickými měšťany, kteří se 
odmítli zříci svého vyznání – při tomto požá-
ru se pochopitelně zřítila i klenba a střecha. 
Navíc byla narušena i statika jižní lodi, kde 
údajně do poloviny 15. století vznikaly tako-
vé trhliny ve zdi, že se odtrhla celá klenba.

Po husitských válkách zde již – až na jed-
nu výjimku – působili jen utrakvističtí fará-
ři, od 16. století pak luteránští (v této době 
působily při kostele dokonce dvě literátská 

bratrstva – latinské a české). Následně byl 
kostel pozdně goticky opraven roku 1457, 
ovšem už roku 1512 znovu vyhořel. Další 
oprava proběhla po třetím požáru (vzniklém 
nedbalostí uherského vojska) v roce 1613 
v renesančním stylu, pod vedením blíže ne-
známého českobrodského stavitele Honse 
Vayse(?). Během této opravy bylo nově za-
klenuto trojlodí renesančními lunetovými 
klenbami s dekorativními štukovými žebry 
oblého profilu, která v každé lodi vytvářejí 
iluzi tří šestidílných polí a vycházejí v hlavní 
lodi z volutových konzol s iónskými hlavice-
mi a reliéfy cherubínů. Současně byly zvý-
šeny boční lodě kostela o prostory ochozů 
(empor), které se do prostoru lodi otevírají 
otvory s půlkruhovými záklenky, vzniklými z 
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oken původní baziliky -  a to vše zřejmě pro 
potřeby utrakvistického literátského kůru.

 Po bitvě na Bílé hoře byla duchovní 
správa v rámci rekatolizace opět navrácena 
katolické církvi – dokonce byla zdejší fara 
povýšena na sídelní děkanství - ovšem bez 
patřičného hmotného zajištění, a tak se po 
roce 1627 zdejší administrátoři velmi rych-
le střídají (mezi lety 1627-1639 
se zde vystřídalo osm kněží) 
a navíc spravují území mnoha 
neobsazených okolních farností 
(dočasně byly z okolních far ob-
sazeny v 50. a 60. letech krátce 
Vitice, Přistoupim a Skramníky). 
Teprve roku 1730 byly od zdejší 
správy odděleny Tismice, čímž 
příjmy místního děkana poklesly 
natolik, že kněz Jindřich Antoni 
musel šest let šetřit na přede-
psaný poplatek k instalaci za 
děkana. V této době se také pro-
sadil zvyk konat na sv. Gotharda 
procesí do Č. Brodu z dalekého 
okolí i desítek kilometrů a roku 
1746 byl ve městě založen kapu-
cínský klášter sv. Máří Magdaleny (zrušen 
1781). 

Dnešní charakteristickou podobu s věží 
a dynamickým průčelím získal chrám při 
přestavbě v letech 1765-1772 podle pro-
jektu významného architekta J.J. Wircha, 
který mj. projektoval i majestátní přestavbu 
arcibiskupského paláce na Hradčanech. 
Při barokní přestavbě byly mimo jiné zboře-

ny obě gotické věže až do výšky lodi a bylo 
vybudováno nové průčelí s jednou věží nad 
jeho středem, které jako kulisa zakrývá pů-
vodní gotické průčelí. Nicméně je potřeba 
říci, že obě věže byly už podle zprávy z roku 
1671 ve velmi špatném stavu (i z pohledu 
statiky!) a jedna (krytá šindelem), ve které 
byly věžní hodiny, dokonce hrozila sesutím, 

především kvůli své neúměrné výšce, a zdi 
v podvěží byly uvnitř popraskané. Druhá věž 
zase pro změnu neměla střechu a vždy za 
bouřky do ní pršelo, což pochopitelně nijak 
nepřispívalo k dobrému stavu celé stavby 
(později byla ale zastřešena jehlancovitou 
střechou).

pokračování příště...
Vladimír J. Mrvík

Kresebná rekonstrukce kostela sv. Gotharda od Vl. Rišlinka, jak asi 
vypadal ve 14. století. Všiměte si, že v části, kde je dnes zakristie, je 

ještě jasně znatelný původní románský kostelík.

Stalo se

V pátek 10.2. jsme se sešli na faře, aby-
chom si vyslechli přednášku našeho farní-
ho fyzika pana docenta Pecna. Účast byla 
natolik hojná, že jsme svorně vzdychali po 
očekávané kapacitě farního centra. Pan do-

cent nám vyprávěl o počasí, názorně před-
vedl co udělá s kočkou káva a návdavkem 
dokázal, že fyzik nedokáže vyprodukovat 
neužitečnou fyzikální teorii, ať se snaží jak 
chce.

Jan „Čáp“ Žák

Z farnosti - jednou větou
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Z farnosti - zeširoka

Farní hory 2012

Farní hory jsme letos opět úspěšně 
zvládli a to navzdory několika nepříznivým 
okolnostem. Mezi tyto možno zařadit ne-
čekanou změnu termínu akce i „sibiřskou 
zimu“, v níž mnohý motor vytrvale odmítal 

naskočit. Sněhové podmínky však byly ide-
ální a kdokoli si usmyslel zlámat si nohy na 
lyžích, nemohl si přát lepší. Důvody k plné 
spokojenosti jsme měli mimo sjezdařů i my, 

bežkaři. Na čtvrteční túru po hřebenech 
nezůstaly sice nikomu z nás trvalé památ-
ky, přesto v nás zanechala hluboký dojem. 
Když totiž při -20°C na Lysé hoře začalo 
foukat, získaly naše mlhavé představy o ži-
votě polárníků rázem nepříjemně jasné ob-
rysy. Chránili jsme si obličeje jak se dalo a 
zároveň se snažili kochat panoramatem. Po 
třiceti kilometrech jsme to vzdali a vrátili se 
na chatu, začalo se totiž stmívat.

Nadšení vzbudily i páteční neřízené 
sjezdy na plachtě. Patnáctičlenné posádky 
ve věku cca 4 -40 let rolbovaly sjezdovku, 
až se jim za billboardem prášilo. Adrenali-
novým zážitkem bylo zejména pravidelné 
opouštění vozidla ve chvíli, kdy nabralo ne-
bezpečný směr a rychlost. Sjezd tak běžně 
zakončily kotouly, válení sudů či skoky (nej-
častěji výskoky a úskoky) podle toho, jakou 
formu evakuace ten který jezdec preferoval.

Tak za rok, v Rokytnici.
Jan „Čáp“ Žák

Vánoční výstavu betlémů, kterou jsme letos 
opět pořádali na ochoze, navštívilo víc než 
1500 lidí. Exponáty i aranžmá byly úžasné, 
mými favority byly především betlém z pe-
tlahví a skautský betlém. Při vernisáži, se 
živým betlémem, za zpěvu koled a ochut-
návání cukroví a svařáku, panovala výtečná 
atmosféra otevřenosti. 

Jan „Čáp“ Žák

Asi patnácti členná skupinka našich farní-
ků, bratří evangelíků a předních městských 
činovníků se první prosincovou sobotu vy-
dala na Levý Hradec. Pouť fakticky zapo-
čala modlitbou ranních chval ve vlaku na 
Prahu. Počasí bylo pěkné a výhledy na trase 
Ruzyně - Divoká Šárka – Levý Hradec stá-
ly za to. V cíli byly k vidění například dobře 
restaurované fresky v presbytáři či základy 
rotundy v podzemní. Prohlídku nejstaršího 

křesťanského chrámu na našem území za-
končilo chutné pohoštění u přátelské paní 
průvodkyně. 

Jan „Čáp“ Žák (dle vyprávění P. Žákové)

Staniž se
V sobotu 3. března se tradičně uskuteční 
postní duchovní obnova. Přednáška na faře  
začne v 10:00 a v 11:30 bude následovat 
mše sv. v kostele sv. Gotharda. Obnovu po-
vede P. Matúš Kocian.

Václav Kašpar

Každý pátek v době postní bude pravidel-
nou mši sv. v kostele sv. Gotharda předchá-
zet křížová cesta od 17:30.

Václav Kašpar

Postní doba bez křížové cesty je jako Váno-
ce bez půlnoční.

Jan „Čáp“ Žák
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Farní erb

V roce 2011 začala naše farnost uží-
vat po vzoru jiných církevních institucí svůj 
farní erb (znak). Jejím autorem je farník 
a vystudovaný heraldik Vladimír J. Mrvík. 
Mnohé asi hned v úvodu napadne otázka, 
proč vůbec má libovolná farnost vůbec ta-
kovouto záležitost mít a užívat. V církevním 
prostředí se erby používají už od vrcholné-
ho středověku (cca 12. století) a nahrazují 
v jiných kruzích užívaná loga (která se na-
opak u církevních subjektů nevyskytují), ač-
koliv jejich princip a účel je totožný. Slouží 
k označení organizace, společ-
nosti, firmy nebo instituce ve 
speciálním grafickém provedení. 
Logo je uváděno na produktech 
této firmy, pomáhá tak identifi-
kaci a tvoří povědomí o značce 
(image-building), což byl i důvod 
pro vznik  našeho farního erbu. 
Pokud totiž naše farnost figurova-
la jako partnerská organizace na 
nějakém plakátu či jiném propagačním ma-
teriálu, musela zde být pouze slovně vypsá-
na, což vedle log a erbů ostatních organiza-
cí či obcí působilo přinejmenším nevýrazně 
či diskvalifikačně.

            Vysvětlení: Tvorba každého zna-
ku se řídí přísnými heraldickými pravidly 
(heraldika je věda, zabývající se tvorbou a 
zkoumáním znaků a erbů). Tvorbu a užití 
církevních znaků pak určuje samostatná 
církevní heraldika. Podle jejích pravidel je 
tak na první pohled možné poznat, komu 
zobrazený erb patří – konkrétně je zde ur-
čující částí znaku klobouk určité barvy s 
určitým počtem střapců po stranách, který 
se u znaku žádné světské osoby nemůže 
vyskytnout. Jejich princip je obdobný vojen-
ským výložkám, kde se podle počtu hvězdi-
ček ihned pozná hodnost nositele uniformy. 
Farnost je nejnižším článkem církevní hie-
rarchie, a proto všechny farnosti mají nad 

svým znakem černý klobouk s jednou řadou 
černých střapců po straně (biskupové pak 
mají zelený klobouk se třemi řadami střap-
ců, arcibiskupové zelený se čtyřmi řadami 
a kardinálové červený klobouk s pěti řada-
mi střapců; papežský znak měl svá vlastní 
pravidla, která ale nově znak současného 
papeže nerespektuje, aniž by ovšem Sva-
tý otec nějaká nová pravidla formuloval). 
Podle tohoto principu se tak po jmenování 
kardinálem nově mění i znak našeho otce 
arcibiskupa Duky – pro zajímavost jej také 
uvádím.

Znak far-
nosti vychází ze znaku města Český Brod 
(spodní polovina s hradbou a cimbuřím), v 
kombinaci s atributy patrona farního kos-
tela sv. Gotharda – biskupskou berlou a 
mitrou. Tento motiv je převzatý ze starého 
farního razítka, užívaného už od 19. stole-
tí. V otevřené bráně je potom parafrázován 
znak Arcibiskupství pražského (tj. v černém 
poli zlaté břevno), kam zdejší farnost admi-
nistrativně náleží.

Popis erbu: Štít modrý. Ve spodní polovi-
ně stříbrná hradba z kvádrů s cimbuřím a 
otevřenou černou bránou se zlatými vraty, 
v níž zlaté břevno (znak arcibiskupství Praž-
ského). V horní polovině kosmo položená 
zlatá biskupská berla, přes níž položená 
stříbrná, zlatem zdobená biskupská mitra. 
Vše převýšeno černým kloboukem po jed-
nom střapci z obou stran znaku.

Vladimír J. Mrvík

Erb farnosti sv. Gotharda
Znak Dominika Kardinála Duky
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Pouť ke kapličce svatého Blažeje 
(3.2.2012)

Výzva pana faráře k účasti na této akci 
slibovala nevšední zážitek, avšak realita 
předčila mé očekávání. Vyrazili jsme po ve-
černí páteční mši svaté. Přes velkou zimu 
nás bylo kolem třiceti, cestou jsme se mod-
lili růženec. Úderná skupina odhodlaně 
kráčející mrazivým, temným městem. Tiché 
mumlání modlitby, prapodivná svítidla od 
petrolejové lampy přes ohořelou hromnič-
ku v zavařeninové láhvi po blikající ledkové 
svítilny. Vrcholná scéna nastala u samotné 
kapličky, nacházející se u silnice směřující 
z Brodu do Tismic. Pater Matúš v bílé albě 
s čelovou baterkou na hlavě a se dvěma 
zkříženými svícemi, udílel svatoblažejské 
požehnání. Docela běžný církevní obřad 

získal vlivem okolností přízračný charakter. 
Obzvláště fantaskní musel být pohled z pro-
jíždějících aut, krátce ozařujících naše ta-
jemné shromáždění. V krátké promluvě se 
pan farář omezil na doporučení dát si doma 

štamprdli, abychom zbytečně nezatěžova-
li oblíbeného světce (sv.Blažej, ochránce 
před chorobami krčními...). Závěrem pro-
jevil svoji prozíravost Honza Přibyl, budoucí 
restaurátor kapličky a rozehříval nás  hor-

kým  čajem z termosky. Mně to pomohlo jen 
částečně. Doma jsem si poslušně nalil sli-
vovici, avšak viróza mě neminula. Netrvala 
však týden, ale pouhé tři dny, což rád přičí-
tám působení svatoblažejského požehnání.

Jestli jsem to dobře pochopil, je tato 
akce jedním z projevů šťastně se rozvíjející 
spolupráce mezi městem a církví. Kaplič-
ka je jejich (v majetku města), svatý Blažej 
je náš, respektive úcta k němu. Město se 
chystá kapličku opravit a my můžeme pro-
kázat, demonstrovat, její místo v našem 
liturgickém dění a tím pomoci městu do-
sáhnout na peníze.Současně se náš farní 
život obohacuje o další bohulibou a velice 
romantickou aktivitu.

Petr Štěpán

Mikulášská nadílka v kostele sv. Gothar-
da

V neděli 4. 12. 2011 odpoledne se kos-
tel na českobrodském náměstí opět po 
roce naplnil dětmi a jejich rodiči. Všichni 
společně očekávali vzácnou návštěvu v po-
době sv. Mikuláše a jeho pomocníků. I sta-
lo se, že se dočkali, přestože povětrnostní 

podmínky nebyly pro Mikulášovu dalekou 
cestu úplně ideální. Záře, která se linula ze 
sakristie naplnila celý kostel a tu vstoupil – 
sv. Mikuláš. V jeho těsném závěsu běloučký 
anděl a nezbedný čert. Některé děti děsily 
se nožiček čouhajících z pekelného pytle, 
jiné nemohly se zase vynadívat na balíčky 
dobrot v andělových rukou, pozornost při-
tahovaly také Mikulášovy dlouhé vousy a 
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především kniha plná hříchů a 
dobrých skutků každého z nás.

 Letos byl Mikuláš velmi 
svérázný a jako by vycítil, že je 
dětem poměrně chladno, nekáral 
je dlouze za jejich prohřešky. Bás-
ničku či písničku si však s chutí 
poslechl. Jen občas mu obočí 
pokleslo, když poslouchal příběh 
o svém ztraceném plášti, ale ve 
všech případech malé zpěváky a 
recitátory odměnil balíčky plnými 
sladkostí.

 Jelikož je třeba vše zdokumento-
vat, pořídili jsme na závěr společnou foto-
grafii dětí s Mikulášem, andělem a čertem. 
Poté již však byl čas se s oblíbenou trojicí 
rozloučit. Přece jen měla ten večer ještě 
spoustu práce před sebou. Některým dě-

tem se zjevně ulevilo, když viděli čerta mi-
zet v útrobách sakristie. Zář, kterou svatý 
Mikuláš přinesl, postupně slábla, až zmize-
la úplně. Svatý muž byl nenávratně pryč a 
nám nezbývá než doufat, že do kostela sv. 
Gotharda dorazí příští rok znovu.

Dagmar „Jitřenka“ Štěpánová

Putování po Španělsku 2011

V prosinci se v rámci farního klubu ko-
nala přednáška o cestě do Španělska. Sešli 
jsme se v 18h na faře v počtu asi dvaceti 
lidí, spustili úvodní videoklip, a poté začali 
promítat fotky. Markéta nám při tom před-
čítala náš cestovní deník, kterým perfektně 
vystihla každou peprnou situaci a velmi 
dobře přiblížila celou atmosféru putování – 
všechny radosti, starosti, trable a příhody. 
Nakonec jsme ještě chvíli odpovídali zvěda-
vým posluchačům na otázky všeho druhu, 
na které leckdy dostali vskutku překvapivou 
odpověď. O to veselejší to bylo, když v pub-
liku seděli i páni rodičové, kteří by nás mož-
ná zpětně radši nikam nepustili. 

Jak to celé probíhalo
V první polovině srpna léta páně 2011 

jsme se rozhodli nepoznávat jen země čes-
ké, ale i země cizí. Zvolili jsme zemi teplem 
a mořem oplývající, Španělsko. Vyrazili 
jsme jen s několikahodinovým zpožděním, 
pečlivě naložili auto, žhnuli pod motorem 

a vyjeli vstříc neznámému. Cesta ubíha-
la krásně, první zastávkou se stal Stras-
bourg (pozn. redakce česky „Štrasburk“), 
kam jsme dorazili asi ve dvě v noci. Noční 
procházka byla pěkná, jedinou nevýhodou 
bylo, že ve čtyři ráno se špatně hledá místo 
ke složení hlav. Nakonec jsme ho našli v ku-
kuřičném poli. Netušili jsme, že to bylo na 
dlouhou dobu nejpohodlnější spaní, jaké 
jsme si mohli přát. 

Další den už jsme drandili skrz Francii 
až do Bordeaux. Atlantik nás uvítal s ote-
vřenou náručí, do které jsme, jásajíc, sko-
čili. Dováděli jsme a radovali se, dokonce i 
hrad jsme si chtěli postavit. Bitvu s přílivem 
jsme ale bohužel nakonec prohráli, ač jsme 
se snažili sebevíc. Zbytek večera jsme pak 
strávili poblíž, na obrovských dunách písku, 
které nás doslova uchvátily.

Krátce před vjetím do Španělska jsme 
se ještě zastavili v Lurdech. Takové množ-
ství lidí na jednom místě jsme dlouho ne-
viděli, a proto byl následující pobyt v Pyre-
nejích velkým kontrastem. Podnikli jsme 
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tam dokonce výlet, na který, věřím, do smrti 
nezapomeneme. Zjistili jsme, že dvoudenní 
trasu není radno zkoušet stihnout za jeden 
den, i když se vychází a přichází za tmy, že 
je potřeba vzít si na ni dvojitou dávku jídla a 
pití, a že Španělé neznají jištění na nebez-
pečných úsecích. 

V dalších dnech jsme poznávali nejrůz-
nější španělská města – Zaragozu, Mad-
rid, Toledo, Valencii a Barcelonu. Všechna 
byla krásná, některá více, některá méně, a 
každé mělo svoji atmosféru. V Toledu mají 
například skvělou zmrzlinu, ve Valencii na-

opak pizzu. Jen si tam bohužel stále myslí, 
že žijeme v Československu. 

Barcelona byla naprosto úchvatná, ob-
divovali jsme ji, dokud nám nohy neupadly, 
zvláště pak Gaudího stavby. Potkali jsme 
se tam, stejně jako už v menší Tarragoně, 
s Čechy, kteří přijeli na Celosvětové setkání 
mládeže. 

Jedním z posledních míst, které jsme na-
vštívili, byl klášter v Montserratu. A protože 
neradi děláme to, co ostatní, rozhodli jsme 
se nepoužít zubačku, která nahoru vedla, 
a vystoupat si na horu pěkně po vlastních. 
Ovšem Vaška zubatý vláček natolik uchvá-
til, že jsme se s ním nakonec stejně svezli, 
ovšem seshora dolů. Pak už jsme se poma-
lu začali stáčet směrem na Prahu, unaveni, 
opáleni, ale spokojeni. Občas jsme sluníčko 
už nechtěli ani vidět, občas jsme měli hlad, 
občas mělo hlad auto a my mu neměli co 
dát, ale všechny potíže jsme nakonec vždy 
překonali (dokonce i hřebíčku v pneumati-
ce jsme domluvili, že tam nepatří) a v po-
řádku jsme se vrátili domů, kde nás rodiče 
rádi uvítali. Adiós!

Veronika Landkammerová

Farní hory – Rokytnice 2010 

Pozdě, ale přece. S nostalgií zavzpomínej-
me na nostalgický kronikový zápis z roku 
2010.

Naše farní nájezdy na Rokytnici nad 
Jizerou mají jak známo letitou tradici. To 
s sebou nese určité stereotypy a rituály. 
Lecčemu z toho dnešní mladá generace 
(přinejmenším autor) snad už ani nerozu-
mí. Dobrá, to že se někdy ke konci pobytu 
zajde do cukrárny, to je pochopitelné (byť 
by zabijačkové hody dozajista sklidily větší 
úspěch), ale proč s sebou vždycky všichni 
do Rokytnice tahají lyže? Dojem z celé akce 
by zajisté jen vylepšilo, pokud by je necha-
li doma a místo nich přivezli třeba domácí 

jelítka, nebo namátkou jitrnice. Vhodnou 
omluvou pro toto chování homo ecclesias-
ticus bývá však postní doba, která pravidel-
ně kříží termín i plány.

Jaké to tedy vlastně letos na horách 
bylo? Jezdilo se nahoru, dolů, nahoru, dolů, 
nahoru, dolů, nahoru ehm… takhle bych 
mohl pokračovat ještě… prostě lyže, snow-
board, billboard (s KDU-ČSL to s kopce 
docela šlo; kdybychom tušili, jak prorocké 
naše počínání je, nebyli bychom se po nich 
tak vozili), sáně, běžky, pěšky.

I na chatě bylo fajn. Hráli jsme pinec (a 
ano, v pokojích byl binec... ale to je ostat-
ně vždycky a proto přesto, že je toto tvrzení 
poměrně zvukomalebné je vlastně nadby-
tečné), aktivity a zabývali se bezpočtem 
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dalších rozverných kratochvilných 
činností. Kdo by zde však čekal 
naprostou uvolněnost, ten by se 
mýlil. Veškerá mládež se neustále 
ustrašeně ohlížela, snažila držet co 
nejvíce pohromadě a každý z nich 
byl permanentně vybaven osobním 
nástrojem dentální hygieny. Nebylo 
to kvůli přítomnosti rozvětvené zu-
bařské famiglie Štěpánovy, jak by 
se dalo čekat. Byla to jediná mož-
nost ochrany před KARTÁČKOVÝM 
VRAHEM! Kdo byl tímto tajuplným 
sadistou? Snad Vladimir Jacob M. 
– spatřen při koupi nového kartáč-
ku (zřejmě proto, že dosud není takovým 
cynikem, aby leštil svá zubiska krví nevin-
ných obětí)? Jan K. – děsivý zubatý úsměv 
bez plaku? Dagmar Jitřenka K. – andělský 
úsměv a nevinný pohled (kdo však neslyšel 
o padlých andělech a vlcích v rouše berán-
čím)? Pravdu znají jen oběti a vrah.

Tradicí jsem začal, proč s ní neskončit? 
Po těch dvaceti letech už se v Rokytnici ne-
žije jen přítomností, ale vzpomíná se také 

na všechny, kdo zde s námi byli a už nepři-
jedou. A když se člověk vzápětí podívá na ty 
všechny osobnosti, které nám tu po čtyřech 
lezou po schodech a slintají si na kšandy, 
má ho to též k zamyšlení nad budoucností. 
Zkrátka farnost fungovala, funguje a bude 
fungovat. Jak úspěšně? K posouzení úspěš-
nosti bohužel chybí data – jak relativní tak 
absolutní počty spasených farníků. Však 
nám to jednou spočítají. 

Jan „Čáp“ Žák

Posezení s černými a červenými čaji

Dne 18. února se náš milý Čáp nebo-li 
Jan Žák rozhodl, že se s námi podělí o své 
zkušenosti s čajem. Sešli jsme se v půl čtvr-
té odpoledne na faře a začali ochutnávat 
vše, co pro nás, za pomoci Lenky a Vláďi 
Mrvíkových, připravil. Čáp nám ke všemu 
podával podrobný výklad, abychom se vy-
znali v tom, co zrovna pozřeme. 

Jako první byl čaj z Indie – Nepálu. 
Domnívám se, že tento čaj všem chutnal 
(podle mého názoru byl ze všech nejvíce 
k pití). Po každém čísle se podávala voda, 
abychom si svá ústa mohli propláchnout a 
nemíchali chutě čajů. Každý si ji na začátku 
bral, ale ke konci přednášky už byli všichni 
tak nalití, že sotva vypili tu ochutnávku. My-

slím, že já ba ani nikdo jiný netušil, kolik se 
toho do něj vejde…

Jako druhý byl čaj z Indie – Darjeelingu, 
poté následoval z Číny– Anhui (Keemun), 
Číny – Yunnan, Indie – Assam a poslední 
byl z Turecka – Rize. Předposlední měl být, 
podle Čápovi předpovědi, velmi silný, ale 
všichni ho přežili ve zdraví. Postupem času 
jsem zjistila, že někdo to sice nepřežil tak, 
jak si představoval, protože v neděli se pak 
neobjevil v kostele, neb mu prý bylo nevol-
no, ale kdo ví, z čeho to bylo. 

Na samém konci nám Čáp přislíbil i 
možné pokračování, tak se můžeme těšit 
zase někdy příště. Určitě si pro tentokrát 
zasloužil pochvalu.

Markéta Landkammerová
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V Českém Brodě, 1. února 2012

Vážení přátelé, dobrodinci naší farnosti,

 dovolte, abychom Vám poděkovali za podporu, kterou jste v minulém roce poskyt-
li naší farnosti. Také díky Vašemu příspěvku jsme mohli pokračovat v realizaci náročných 
investičních akcí. Rádi bychom Vás informovali o stavebních a investičních pracích, reali-
zovaných v roce 2011.

 V březnu 2011 jsme dokončili první etapu generální opravy románské baziliky v 
Tismicích. Tato akce, financovaná převážně z dotace EU (4.895.000 Kč), si z našich pro-
středků vyžádala 570.000 Kč. Částkou 400.000 Kč přispěla také obec Tismice. Ve spo-
lupráci s obcí Tismice, které jsme kostel dlouhodobě pronajali, se budeme nadále snažit 
získat další prostředky na opravy, zvláště dokončení obnovy vnějšího pláště. Plánuje se 
vnější osvětlení basiliky a instalace vstupní mříže, aby mohla budova větrat a být po celý 
den přístupná k nahlédnutí turistům. Bude také nutné zpevnit ohradní zeď, která hrozí 
zřícením.

 Na jaře 2011 byly zahájeny dvě velké stavební akce. Tou první je rozsáhlá oprava 
věže a průčelí kostela sv. Gotharda v Českém Brodě, vynucená havarijním stavem opadá-
vajícího zdiva říms. Rekonstrukce si vyžádala náklady 4.330.000 Kč, které z větší části 
musela farnost hradit z vlastních prostředků. Částkou 670.000 Kč přispělo MZ z fondů 
EU, 870.000 Kč přispělo Ministerstvo kultury ČR a částkou 248.800 Kč Město Český 
Brod. V současné době probíhají dokončovací práce na špici věže, která bude v nejbližších 
dnech osazena pozlacenou bání a křížem. V průběhu března dostane věž a průčelí nový 
nátěr a bude odstraněno lešení. Do hlavního vchodu bude namontována ozdobná mříž 
ze stejných důvodů jako výše zmíněná plánovaná mříž v Tismicích. Náklady na tuto mříž 
budou 180.000 Kč.

 Druhou velkou stavbou, kterou jsme na jaře zahájili, je výstavba farního komu-
nitního centra v Českém Brodě. Akce sestává z generální rekonstrukce přízemí fary a z 
nově přistaveného objektu sálu s příslušenstvím. Rozpočet na nově přistavenou budovu 
včetně nové fasády stávající fary činí 4,3 milionu Kč, další téměř jeden milion Kč bude 
stát rekonstrukce přízemních a sklepních místností farní budovy. Akce je zatím hrazena z 
prostředků farnosti a podařilo se nám skrze MAS Pošembeří získat dotaci 400.000 Kč na 
základní vybavení centra. Centrum bude dokončeno v dubnu letošního roku a 17. června 
bude panem arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou slavnostně požehnáno a začne 
sloužit farnosti i veřejnosti. K létě 2011 jsme také opravili část ohradní zdi zahrady fary.

 Díky nově vzniklým občanským sdružením se podařilo získat další prostředky z 
fondů EU, a sice 4.838.000 Kč na opravu kostela sv. Václava v Přistoupimi a 670.000 Kč 
na opravu kostela nanebevzetí P. Marie ve Lstiboři. Na lstibořský kostel jsme navíc získali 
300.000 Kč z Ministerstva kultury. farnost v současné době nemá dostatek prostředků 
na to, aby obě akce mohla financovat a zaplatit nutné spolupodíly. Doufáme, že se nám 
v nejbližší době podaří způsob financování vyřešit tak, abychom nemuseli získané dotace 
vrátit. Kromě toho připravujeme výměnu střešní krytiny farního kostela sv. Gotharda, která 
se dostává také do havarijního stavu. Několik dalších akcí máme připraveno a čekáme, až 
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Příloha - počítáme

Statistika náboženských úkonů v roce 
2011

křtů - 17 (z toho do 1 roku věku žadatele 15, 
v rozmezí 1-7 let žadatele 2)
biřmování 0
sv. přijímání za rok - 14 000
sňatků 5
pomazání nemocných - individuálně 8, při 
společné bohoslužbě 53
pohřby - 19 (z toho do země 9, kremace 10)
dětských mší za rok - 20
obvyklá úhrnná návštěva nedělních boho-
služeb - ve farním kostele 250, ve filiálních 
kostelích 40
počet katechumenů - 3

se podaří získat prostředky na jejich realizaci. Mezi ně patří např. rekonstrukce sakristie a 
instalace WC u sv. Gotharda nebo oprava budovy bývalé fary v Kounicích.

 Daří se nám spolupracovat s Městem Český Brod i se zastupitelstvy okolních obcí, 
od nichž také získáváme příspěvky na naše kostely. Nadějná spolupráce se začíná rozvíjet 
i v Poříčanech, kde by také mělo vzniknout občanské sdružení na záchranu kostela. Pro 
naši farnost je každý zájem a jakákoli pomoc vítána. Snažíme se ukazovat, že investice 
do našich památek jsou investicemi do našeho společného kulturního dědictví. Zároveň 
bychom chtěli udělat všechno pro to, aby naše stavby sloužily nejen farnosti, ale celé 
veřejnosti. To se týká zejména nového komunitního centra, které, jak doufáme, se stane 
místem setkávání lidí celého širokého okolí, různých společenských a zájmových skupin.

 V novém roce 2012 Vám přejeme vše nejlepší a doufáme, že nám svou přízeň 
zachováte i nadále. Se srdečným pozdravem za Římskokatolickou farnost Český Brod

 
       P.RNDr. Matúš Kocian Ph.D.
             administrátor farnosti

Od farníka ku farníku

Nabízím

Pomoc, radu, či asistenci v oblasti IT. Zn. 
počítače, sítě i nejrůznější krizové stavy s 
hojným výskytem jedniček a nul.

Václav Kašpar

Sháním
Bydlení v Nymburku již nesháním, mám 

sehnáno. Děkuji vám všem, kdo jste rozho-
dili sítě nebo přispěli dobrou radou.

Jan „Čáp“ Žák

Jak často opakuje páter Matúš, je fajn, 
když jsme farnost živá - když tvoříme skuteč-
nou farní rodinu. Když jsme spolu s druhým 
šéfredaktorem diskutovali, jak by k tomu 
časopis mohl přispět, vznikl nápad na tuto 
rubriku. Její ústřední myšlenka je prostá – 
mám problém, možná by mi pomohl někdo 
z farnosti. Když se nám rozbije kotel, vím, 
že potřebuju Pepíka. Někdy ale netušíme 
přesně, kdo by nám mohl pomoci. A tady se 
nabízejí tři varianty – vyptávat se každého 
zvlášť (to není moc efektivní - je to časově 
náročné a informace se šíří pomalu), vyhlá-

sit záležitost při nedělních ohláškách, nebo 
použít tuto rubriku našeho zpravodaje. 
Rubrika nyní bojuje o přežití. Pokud počet 
mimoredakčních příspěvků nestoupne nad 
nulu, zrušíme ji.

Jan „Čáp“ Žák
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Časopis Farní větrník vychází čtvrtletně jakožto zpravodaj římskokatolické farnosti sv. 
Gotharda v Českém Brodě.
Obsah časopisu je výhradně vaší zodpovědností.
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
Originál fotografie na obálce Václav Kašpar. Krkonoše 2009.

UPOZORNĚNÍ PRO CESTUJÍCÍ
Chybí-li vám zde zpráva o tříkrálové sbírce, návštěvě arcibiskupského pa-
láce, nešporách v Tismicích, či snad o něčem docela jiném, je to proto, že 
ji nikdo nenapsal. Pište nám o všem, co by na těchto stránkách podle vás 

nemělo chybět a nečekejte na vyzvání. Uzávěrka dalšího čísla je 27. května.

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: ne 8:00
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

Veřejná sbírka na opravu věže kostela svatého Gotharda 
byla ukončena 1.1.2012. Bylo vybráno 111.432,- Kč.

Všem dárcům upřímně děkujeme.

Gratulujeme jubilantům k jejich životním výročím, zvláště Ludmile Klusáčkové (90 let), 
Pavle Žákové (60 let) a Janu Přibylovi (50 let). Dne 20. února odešla do plnosti věčného 
života Drahomíra Slavíková ve věku 90 let. Vzpomínáme s láskou. 


