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Modlitba za farnost 

 

Pane Ježíši Kriste, 
ty jsi hlava církve, 

ty jsi hlava našeho farního společenství. 
Dej nám, ať se máme rádi, 

ať máme jeden pro druhého správné slovo, 
pomáhající skutek, odpuštění. 

Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné, 
podrž kolísající, probuď dřímající, 

veď hledající, rozehřej vlažné. 
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, 

tvé zachraňující lásky. 
 

(Kancionál č. 030) 
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Vážení a milí čtenáři, 

 

je to neuvěřitelné, ale máme důvod k malé oslavě – právě vyšlo padesáté číslo 

farního časopisu Agapé! Vychází od roku 1997 a snaží se obohacovat život naší 

farnosti. Mladí lidé z tehdejšího společenství mládeže, kteří kdysi přišli s touto 

myšlenkou, možná ani netušili, že časopis u nás v Havlíčkově Brodě „vydrží tak 

dlouho“.   

V novém čísle Agapé najdete pár článků o havlíčkobrodské farnosti a další 

zajímavé čtení. 

Přejeme vám všem, ať vám Agapé dělá radost a přináší milé vzpomínky.  

  

redakce 
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Pastýřský list k Roku svatého Josefa 

Bratři a sestry v Kristu, 

Bůh, který nás přivádí do světa a povolává nás ke službě, nám zároveň poskytuje 

potřebnou pomoc, abychom svému úkolu dostáli. Vidíme to i u samotné Matky 

Boží, která je nám největší a nejbližší pomocnicí na cestě do nebe, ale i vrcholným 

příkladem následování svěřeného povolání. Pán jí přivádí na pomoc Josefa, 

zdánlivě obyčejného muže, který po celé Ježíšovo dětství a dospívání chrání, vede 

a podpírá Svatou rodinu, zaopatřuje ji modlitbou, svou láskou i prací. Pečuje o ni 

jako o rodinu Boží i vlastní, ne náhodou je Kristus ve všech čtyřech evangeliích 

nazýván synem Josefovým. 

Počínající rok 2021 vyhlásil papež František právě Rokem svatého Josefa, a to při 

příležitosti 150. výročí jeho ustanovení Ochráncem všeobecné církve. 

V apoštolském listu Patris corde (Srdcem otce) Svatý otec rozebírá jednotlivé 

charakteristiky pěstouna Páně jako otce — je to otec milující, citlivý, poslušný, 

přívětivý, tvořivě odvážný, pracující, ale také otec ve stínu, který nestojí dítěti 

v cestě, ale včas mu umožní plně se rozvinout. Jak bylo řečeno, svatého Josefa 

opakovaně zmiňuje Písmo, ale nikdy nevystupuje do popředí, nemáme po něm 

žádné relikvie, nenašel se doposud ani jeho hrob. Jeho život je dokonalá služba a 

tiché sebedarování. Jeho dílo bylo naplněno tím, že nebylo vidět — má za 

následek, že je jeho Svěřenec připraven zahájit své působení, naplnit dílo spásy. 

Papež František si vzal za jeden z úkolů svého pontifikátu více odkrývat bohatství 

Josefova požehnaného života. Po čtyřicet let se k němu denně modlí, zařadil jeho 

jméno do těch eucharistických kánonů, jejichž součástí dosud nebylo, a nyní 

vyhlašuje rok 2021 Josefovým rokem. Prosím proto všechny farnosti naší 

královéhradecké diecéze, společenství i rodiny, aby počínající rok skutečně 

svatému Josefovi zasvětily a s velkou úctou a v modlitbě k němu zaměřovaly svou 

pozornost. Zvlášť vhodnou modlitbou zde je radostný Růženec, v jehož pěti 

tajemstvích vždy rozjímáme i o pěstounovi Páně. 

V posledních desetiletích se často hovoří o krizi rodiny, mužství a otcovství. S ní 

souvisí i krize duchovních povolání. Společnost, jejíž tradiční uspořádání i naší 

vinou mizí, dokonce tápe v tom, jak těmto pojmům rozumět. Je správným mužem 

a otcem někdo, kdo je rozhodný, dominantní a hrubý, anebo naopak jemný, 

citlivý, nenápadný a zbožný? Rok svatého Josefa nám budiž připomenutím, že 

odpověď i příklad máme před očima. Svatý Josef je mužem spravedlivým, tedy 

svatým, a otcem správného načasování — svou rodinu chrání, zabezpečuje ji, 

stejně jako včas ustoupí do pozadí. Hluboká zbožnost, jemnost, citlivost, láska a 

oběť u něho nejsou v opozici k rozhodnosti, důslednosti a pevnosti. Kritériem pro 

jeho rozhodování je v každé situaci jeho povolání, úkol, který od Boha pokorně a 

vděčně přijímá, který zná, chápe a kterému se nevzpouzí, naopak se ho ujímá 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2020-12/patris-corde.html
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s nadšením. Jeho úkolem je vychovat a ochránit Dítě, které mu Bůh svěřil, a stát 

po boku své ženy, Panny Marie. Cílem svatého Josefa není dokazovat si svou 

mužnost, vypadat dobře, pronášet líbivé řeči, zapsat se do knih, vydobýt si slávu. 

Jeho jedinou metou je žít v souladu s Boží vůlí a sloužit, ochránit a zabezpečit 

svou ženu a vychovat dítě, poskytnout rodině zázemí nejen hmotné, ale i citové, 

hodnotové, morální a duchovní. Činí tak, přestože to nemá lehké, rodina je od 

počátku vystavena pronásledování, zažívá tvrdé vyhnanství do země nepřátelské 

jejich náboženství, zažívá strach, hlad i bídu. Svůj úkol však svatý Josef naplní 

natolik, že jej samotné Písmo označí za Ježíšova otce. Genetickým otcem mu 

nebyl, ale otcem se mu stával a stal, neboť právě k takovému úkolu byl Pánem 

povolán a toto povolání vždy věrně následoval. Stal se tak všem generacím celého 

světa vzorem muže, manžela, otce i světce. Je symbolem lásky k Bohu i lidem, 

symbolem zbožnosti, pokory a čistoty. 

Prožijme proto počínající rok 2021 se svatým 

Josefem, vzývejme u jeho posvěcené sochy či 

obrazu jeho ochranu pro své rodiny. Svěřujme do 

jeho péče i naše duchovní, Svatého otce, biskupy, 

kněze, řeholníky a řeholnice. Kéž se Josefův 

příklad stane zrcadlem našich povolání, 

otcovských, mateřských i jiných. Kéž nám 

vyprosí nová a svatá duchovní povolání. Kéž drží 

svou ochrannou ruku nad Církví, Ježíšovým 

tajemným Tělem, i nad dnešní neklidnou 

společností, zejména v době pandemie.  

Využijme také možnosti plnomocných odpustků, 

které jsou s rokem svatého Josefa z rozhodnutí 

papeže Františka spojeny a jejichž podmínky Vám sdělí Vaši duchovní správci, 

přičemž je mohou splnit i lidé, kteří z důvodu karantény, nemoci či stáří nemohou 

vycházet z domova. Podrobnosti najdete také na webových stránkách diecéze, kde 

je zveřejněn celý apoštolský list Svatého otce. V průběhu roku tam budou 

k dispozici také litanie a modlitby ke svatému Josefovi, stejně jako informace 

o četných aktivitách, které na celý rok chystají diecézní pastorační centra pro 

rodinu, mládež i seniory. 

Všem Vám do roku 2021 ze srdce žehnám, vyprošuji Vám pevné zdraví, lidské 

i duchovní zrání a na mocnou přímluvu svatého Josefa a Panny Marie hojné 

nebeské milosti. 

V Kristu Váš 

biskup Jan Vokál 
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Úvodní slovo 

 
Milí farníci, náš občasník AGAPÉ dosáhl krásného čísla 50. Může to být pro nás 

příležitostí ohlédnout se za životem naší havlíčkobrodské farnosti. 

 

Každé ráno v modlitbě mimo jiné prosím za naši farnost a za naše kněze. Dnes 

jsem si ale uvědomila, že možná za naši farnost málo děkuji. A přitom je toho 

tolik, za co je možné děkovat. Naši kněží se i v této náročné době stále snaží 

udržovat kontakty, slouží mše sv. (i když zatím mohou být farníci jen v omezeném 

počtu), slouží nám svátostmi, neustále také zvelebují kostel i faru. Máme tu řadu 

šikovných ministrantů. Ochotné farnice uklízejí kostel, vytvářejí květinovou 

výzdobu, perou liturgická roucha a prádlo, kostelníci a kostelnice se starají 

o přípravu kostela na liturgii, dospělí i děti se zapojují do brigád na faře i v kostele, 

maminky a babičky (možná i tatínkové a dědečkové, ale to nevím jistě 😊) rádi 

něco uvaří a upečou pro kněze nebo na společné akce. Koná se u nás řada aktivit 

– ať už pravidelných nebo občasných: modlitby matek a otců, spolčo dětí a 

mládeže, manželská setkávání, biblické nebo liturgické hodiny, živý růženec, 

máme tu několik varhaníků a dostatek zpěváků, konají se duchovní obnovy, 

poutě, farní den, o prázdninách nabízíme na víkendy otevřený kostel, zapojujeme 

se do Noci kostelů atd. V současnosti jsou některé tyto aktivity omezené, ale 

vždycky se nechá něco dělat, a tím víc si toho můžeme vážit.  

 

Dostali jsme a dostáváme od Boha mnoho darů skrze svátosti, skrze naše kněze 

i společenství farnosti, a těmito dary můžeme přispívat zase k rozvíjení pěkného 

společenství, kde se všichni mohou cítit dobře. Každý z nás zápasí se svými 

nedostatky, chybami a limity, ale pokud nechybí dobrá vůle a důvěra v Boha, Bůh 

doplní to, co nám chybí, nebo může i naše chyby použít k dobrému. Jako se 

v rodině rodiče radují z úspěchu svých dětí, můžeme se v naší farní rodině radovat 

a těšit z toho, co dobrého se podařilo někomu z nás. I ti, kdo si myslí, že už nic 

nezvládnou, se mohou modlit a třeba obětovat Bohu svou nemohoucnost. A to je 

pro každé společenství hodně důležité. 

 

To, co se naučíme a načerpáme ve farnosti, pak můžeme dávat dál, protože nejsme 

povoláni k tomu, abychom se uzavřeli ve svém společenství, ale abychom nesli 

Boha a jeho radostnou zvěst dál, do těch míst, kde žijeme. Přeji nám všem, aby se 

nám to s Boží pomocí dařilo a abychom nezapomínali za naše farní společenství 

prosit i děkovat. O přímluvu se můžeme zvlášť v tomto roce obracet také 

na sv. Josefa.  

Jana S.  
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Na počátku 

 

Časopis Agapé… Jak začít vzpomínku na jeden z nápadů, který vznikl v brodské 

farnosti, napájen mladickou nerozvážností, elánem tehdejšího spolča, ale 

i ochotou udělat něco navíc, něco, co by nás přitom bavilo? Vzpomínku na začátky 

farního časopisu lze pojmout s nostalgií, s úsměvem, se smutkem či se vztekem. 

Nic z toho ale není namístě, na místě je pokora. Proč pokora? Prostě proto, že 

jsem si vědom, že jsem do toho tehdy zatáhl hodně lidí, kteří šli s kůží na trh. Stálo 

to hodně nervů, spousty času, trochu legrace, mnoho zkušeností a jednoho člověka 

i práci. Ale asi to tak mělo být, situace se s postupem doby příznivě posunula a na 

většinu z toho dnes vzpomínáme s úsměvem. 

Časopis Agapé začal vycházet v dubnu roku 1997. Má paměť je za tu dlouhou 

dobu přeplátována obrovskou vrstvou dalších zážitků, a protože razím myšlenku 

nezatěžovat mysl ani knihovny svých potomků, nepíši si, až na výjimky, své 

vzpomínky. Z toho plyne, že si z počátků vydávání časopisu pamatuji jen zásadní 

útržky, které jsou ale z velké části nepublikovatelné. Takže Marta Růžková, která 

mne oslovila s žádostí napsat pár vět o zrodu časopisu, může za to, že jsem se ve 

snaze na něco si vzpomenout musel vtěsnat do kumbálu vedle pracovny, kde jsem 

vyhledal prvních dvanáct čísel.  Ponořit se do této nejmenší místnůstky v našem 

domě znamená vynést na světlo rodovou historii, vybrat z ní, co potřebuji, a poté 

za velkého nadávání po dvojnásobnou dobu vracet všechny ty věci zpátky.  

Časopis vznikal po nocích na starém 

Intelu 80386, ve Wordu 6, se kterým 

jsme neustále sváděli nerovný boj, 

protože udržet text v připravené 

šabloně bylo nad lidské síly. Zejména 

tehdy, pokud se soubor s texty 

následně otevíral na jiných 

počítačích. Boj s Wordem se 

vystupňoval v průběhu přípravy 

šestého čísla, kdy nám záhlaví 

šablony asi napadl nějaký pravirus, 

který se choval dost autonomně, a hlavně úplně jinak, než jsme chtěli. Do záhlaví 

si třeba doplňoval zcela náhodný text z vkládaných článků. 
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Tvorba a tisk předlohy časopisu probíhaly ve Spolku českých studentů farmacie 

v Hradci Králové. Za tuto nevědomou pomoc Spolku dodatečně děkuji. Vazba 

a ořez byly pak zcela farní manufakturní záležitostí. Bohužel tehdejší nedostatek 

kvalitní kopírovací techniky se podepsal na vzhledu prvních čísel časopisu. 

Pečlivě vybrané obrázky byly občas k nerozeznání a například u čtvrtého čísla mi 

v hradeckém copy-centru vytiskli každou druhou stránku vzhůru nohama a ještě 

se divili, že jim toto inovativní dílo nechci zaplatit. Po třetím čísle jsme se 

z výtěžku prodeje už zmohli na vlastní řezačku. Ne tedy paní na řezání, ale na 

přístroj. Od sedmého čísla jsme našli v Brodě firmu, která nám tisk a finální 

úpravu v dobré kvalitě zajistila.  

Od počátku jsme se snažili naplňovat základní rubriky, 

mezi které patřil rozhovor s osobností naší farnosti, 

farní aktuality, článek z historie Brodu nebo 

brodských památek, příspěvky týkající se farní 

knihovny od Jaroslava Staňka, informace z Oblastní 

charity a z akcí skautského oddílu Blesk, zprávy 

o dění ve společenství mladých a mezi zpěváky na 

kůru. Čtenáře vždycky potěšily i fejetonky Standy 

Hausvatera, či zamyšlení Milana Šulce.  

 

Děkuji členům tehdejší redakce, všem, kteří pečovali o Agapé v následujících 

letech a především Martě Růžkové za to, že statečně pokračuje v nelehkém 

redakčním úkolu, což mne osobně velmi těší. Přeji naší farnosti, aby agapé, tedy 

nezištná, nepodmíněná láska, vyzařovala z každého z nás. 

Vítek Vodrážka 
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Z prvního čísla Agapé 

Z prvního čísla farního časopisu Agapé přinášíme krátké úryvky – některým 

farníkům (pamětníkům) pro připomenutí a těm, kteří do havlíčkobrodské farnosti 

v roce 1997 ještě nepatřili, pro informaci a jako vzpomínku na minulé tisíciletí.  

 

Úvodník 

Co říci úvodem? Snad pár slůvek k názvu. AGAPÉ – hostina lásky, hostina 

praktikovaná v prvotní církvi. Prostě, co kdo přinesl, to se snědlo. Nějak podobně 

je to s naším časopisem. Co pro něj vytvoříme, to v něm budeme mít. Obracíme 

se tedy na Vás, kterému se náš časopis dostal do rukou, čte nyní tyto řádky a též 

cítí, že něco takového v brodské farnosti chybělo. Pokud máte jakýkoli nápad, 

jakoukoli připomínku, ujal byste se některé rubriky, pokud chcete přispět textem 

či snad více hmotně, potom jste to právě Vy, koho náš časopis nejvíce potřebuje… 

Děkujeme všem, kteří pomáhali časopisu Agapé na svět. Od první ideje, uplynuly 

více jak dva měsíce a Vy nyní držíte v rukou výsledek, který, jak doufáme, sám 

svědčí o notné dávce Boží pomoci, bez níž by náš farní časopis zůstal v říši snů. 

tehdejší redakce 

(Vít Vodrážka, Anna Blažková,  

Yvona Doubková, Miroslava Loskotová,  

P. Jaroslav Šimek, Petr Holý, Jaroslav Staněk) 

 

Slůvko pro Agapé 

V úvodu svého krátkého zamyšlení bych rád vyjádřil srdečné poděkování našim 

mladým za jejich ušlechtilou aktivitu, vydávat náš časopis. Potěšilo mne nejen to, 

že vidím snahu lidí v naší farnosti, ale také, že to nebude časopis pouze 

informativní, že bude také zaměřený na povznesení lidské duše a na hledání 

smyslu života… 

o Velikonocích 1997, P. Marian Sokol 

 

Poznámka redakce:  

Všechna čísla časopisu Agapé jsou archivována ve farní knihovně.  

Od čísla 32 také na farním webu.  
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Rozhovor  s Ing. Martou Růžkovou 

 
Marto, když jsem se před třemi roky ocitla v havlíčkobrodském kostele, zrovna 

byl k zakoupení  občasník Agapé. Chtěla jsem se o své nové farnosti něco 

dozvědět a tak jsem si ho hned zakoupila, od té doby jsem pravidelným čtenářem. 

Až za dva roky jsem zjistila, kdo je hlavní hybnou silou tohoto tiskopisu. Věřím, 

že většina lidí ve farnosti Tě zná, žiješ tu už dlouho, ale jsou třeba i takoví, kteří 

nevědí, kdo za vším stojí. Vzhledem k tomu, že je nyní k dispozici už 50. číslo 

Agapé, napadlo nás v kruhu Modliteb matek, že bychom Tě oslovily, zda bys 

k tomuto kulatému výročí představila jak sebe, tak práci, kterou vydávání 

havlíčkobrodského občasníku obnáší.  

 

Díky, Ivo, za nabídku k rozhovoru. Nevím, 

zda budu umět odpovídat, zatím jsem 

vždycky pro Agapé kladla otázky já 

a odpovídal někdo jiný.  

 

Nejprve bych Tě chtěla požádat, aby ses 

představila. Jaké jsi studovala školy a jak 

ses z jižních Čech dostala do středu České 

republiky? 

 

Pomalu už to bude půl století, co jsem se 

narodila ve Strakonicích. Mám tři mladší 

sestry a díky svým milujícím rodičům jsme 

společně prožily krásné a bezstarostné 

dětství. Jsem jim vděčná, že nám v nelehké 

době socialismu umožnili setkání se 

salesiánskou rodinou, což velice podpořilo 

moji víru. V mládí jsem jezdila na prázdninové chaloupky vedené salesiány 

a dodnes jim vděčím za přátelství a možnost sdílení víry se svými vrstevníky. Po 

základní škole jsem vystudovala gymnázium ve Strakonicích a vydala se do Prahy 

na ČVUT fakultu stavební, obor geodézie a kartografie (jako studoval můj 

tatínek). Tam mě hned zkraje zastihla sametová revoluce. Na studia v Praze moc 

ráda vzpomínám. 

 

A jak jsem se dostala z jižních Čech až do Havlíčkova Brodu? Už na vysoké škole 

jsem si všimla, že nejlepší kluci jsou z královéhradecké diecéze.  A tak jsem 

byla ráda, že si mě jeden od Ledče nad Sázavou vybral. (Je to nejlepší kamarád 

manžela mé nejlepší kamarádky. ) Po svatbě jsme jeden rok bydleli ve Světlé 

nad Sázavou a pak se přestěhovali sem do Havlíčkova Brodu, kde žijeme již 

25 let. 
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Mohla bys krátce popsat svoji rodinu?  

 

Pán Bůh nám daroval čtyři skvělé děti. Nejstarší syn Václav studuje ČVUT 

fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, je to matematický fyzik (vědec). Tomáš 

studuje pro změnu  na ČVUT na stejné fakultě matematické modelování (měl 

by z něj být počítačový expert). Dcera Markétka je v sextě na havlíčkobrodském 

gymnáziu a nejmladší Kájík ve čtvrté třídě na základní škole.  

 

Je krásné, jak je každé naše dítě jiné. Někteří skvěle hrají na klavír a na varhany, 

někdo krásně zpívá nebo tančí, jiný je velice praktický ohledně různých prací 

v domácnosti i na zahradě, někdo z dětí umí vařit a péci různé dobroty, někdo se 

věnuje sportu a jiný zas třeba trochu ministruje. Je radost, když jsou děti milé, 

hodné, šikovné, ochotné a spolehlivé. Ale každý rodič ví, že děti znamenají také 

spoustu starostí a je potřeba se za ně vytrvale modlit a svěřovat je Pánu.   

 

Kde nyní pracuješ a čím vyplňuješ svůj volný čas?  

 

Volný čas? Mám pocit, že vůbec žádný nemám… Pracuji na Katastrálním úřadě 

v Havlíčkově Brodě jako státní úřednice. S přestávkami na mateřskou dovolenou 

vlastně pořád. Je to především práce na počítači. Jsem tam celkem spokojená. 

Odpoledne jdu z práce domů, pak je potřeba nakoupit, uvařit, umýt nádobí, vyprat 

prádlo, donutit některé k domácím úkolům, pochválit manžela a najednou je 

večer. A ráno znova do práce, a tak pořád dokola. Jsem ráda, když mi zbude trochu 

času a mohu jít třeba ve všední den do kostela a pomodlit se tam. „Každá mše 

svatá nás posvěcuje a přivádí blíže k Pánu Bohu,“ říkají naši kněží. Mají pravdu.  

 

Kdy jsi poprvé začala s kostelničením a jak ses k této službě dostala? Co tě na ní 

nejvíce baví? 

 

S příchodem nových kněží do naší farnosti se některé věci začaly dělat jinak 

a s tím bylo spojeno také hledání nových „kostelníků“ (lidí, kteří by byli ochotní 

otevřít kostel a připravit na mši svatou). Někteří byli osloveni, někteří se přihlásili 

sami. Řekla jsem si, že bych to možná také dokázala. Kostelničit jsem začala 

v květnu 2018. Jelikož neumím zpívat ani na nic hrát, jsem ráda, že mohu 

v kostele pomoci takto. Moc mě ta práce těší a přináší mi velkou radost. Je krásné 

přijít do úplně prázdného kostela a zůstat chvíli před svatostánkem. Mám možnost 

více sledovat liturgický kalendář a více se cítit součástí církve. Jsem ráda, že mohu 

být užitečná. Obvykle mívám „službu“ v úterý a v sobotu večer. Od jara do 

podzimu se úterní mše svaté slouží v kostelíku sv. Vojtěcha a to je moc pěkné. 

Můj manžel tam hraje na harmonium, dcera někdy zpívá a nejmladší syn se snaží 

ministrovat. Sice u toho trochu zlobí, ale věřte, že to nedělá schválně, on je prostě 

takový neposedný.   
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Vím, že máte zahrádku, kde pěstuješ květiny, které se používají  pro výzdobu 

kostela. Máš zálibu v zahradničení nebo bylo záměrem podílet se na zkrášlení 

sakrálních prostor? 

 

Zahrádku jsme si pořídili už kdysi dávno. Máme ji v zahrádkářské kolonii, není 

nijak veliká. Když byly děti malé, často jsme tam pobývali. Práce na zahradě je 

vlastně odpočinkem od sezení u počítače a důvodem k tomu být chvíli na 

čerstvém vzduchu, že? No, a že mi tam roste a kvete pár květin, to je v současné 

době velice užitečné, protože je potřebuji k výzdobě kostela sv. Vojtěcha. Když 

jsem tam začínala kostelničit, staral se o květinovou výzdobu pan Prášek, ale 

jednoho dne toho kvůli stáří a nemocem zanechal. Tak mi nezbývalo nic jiného, 

než si květiny začít chystat sama. Kromě své zahrady trhám kytky na loukách 

a polích, případně něco koupím. Miluji tulipány, vlčí máky, kopretiny, zvonky, 

mečíky, cínie, růže i slunečnice. Někdy se mi výzdoba obzvlášť povede a to mě 

také naplňuje velkou radostí. Dělám to pro Pána Boha s láskou. 

 

 
 

Zapojuješ se do jiného společenství kromě Modliteb matek? 

 

Do společenství Modliteb matek jsem byla několikrát zvána a na jaře po 

koronavirové době, kdy nebylo tolik domácích úkolů do školy, jsem mezi modlící 

se maminky (svoje kamarádky) začala chodit. Kromě toho, že se modlíme za své 

děti a rodiny, modlíme se i za ostatní, kteří nás prosili o modlitbu, za naše kněze 

a jáhny a nově jsme také přidaly modlitbu za celou naši farnost. Jinak snad do 

žádného společenství ve farnosti nepatřím, zapojuji se a pomáhám tam, kde je to 
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aktuálně potřeba a na co mé síly stačí. Několikrát do roka postavím na neděli 

scénu z biblických postaviček, když nemohou ti, kteří se o to starají. To je také 

pěkná práce a obohacující zážitek. Občas pomohu někde něco uklidit, zamést, 

umýt a podobně.  

 

A nyní  přejděme k občasníku Agapé. Zmínila jsi mi, že ses k němu dostala 

už   roce 1997 a šéfredaktorkou ses stala v roce 2010. Mohla bys přiblížit, jak to 

všechno bylo a popsat, jak jednotlivá čísla vznikají?  

 

Pokud si dobře pamatuji, první číslo farního časopisu s názvem Agapé vyšlo 

v roce 1997. Byl to tenkrát nápad havlíčkobrodské farní mládeže. Našli podporu 

u tehdejších duchovních otců P. Jaroslava Šimka i P. Mariana Sokola. 

Vzpomínám si, že v ohláškách se tehdy hlásilo, že redakční rada hledá další 

ochotné spolupracovníky. A tak jsme se s manželem přihlásili, že bychom s něčím 

mohli pomáhat. Tenkrát jsme měli první asi tříměsíční miminko. Dostali jsme pro 

začátek za úkol vypisovat z matrik pokřtěné, oddané a pohřbené. Občas můj muž 

Kája přispěl nějakým dalším článkem nebo jsme někde něco opsali. Tou dobou 

se ve farnosti také objevili manželé Pavel a Daniela Židovi a pomáhali především 

s technickou stránkou při vytváření časopisu. Od počátku s redakční radou 

spolupracoval také pan učitel Jaroslav Staněk, který je v tom angažován vlastně 

dodnes.  

 

Časopis vycházel asi třikrát nebo čtyřikrát ročně. V roce 2008 přišly nějaké 

problémy a Agapé na dva roky „usnulo“. Odstěhovali se nám Židovi a nebyl 

nikdo, kdo by v počítači časopis tvořil. Také původní mládež již nebyla tak mladá 

jako před deseti lety, někteří odešli na studie, někteří zakládali rodiny, zkrátka 

nebyl čas. 

 

Když do naší farnosti přišel P. Pavel Hroznata Adamec, OPraem., Agapé se 

probudilo ze spánku. Byla jsem oslovena farní radou, zda by bylo možné časopis 

opět oživit, a byla jsem neoficiálně jmenována šéfredaktorkou. Vtipné na tom 

bylo, že jsem neměla komu šéfovat, v redakční radě vlastně najednou nikdo 

nebyl.   

 

Takže Agapé „chytilo druhý dech“ … 

 

Poprosila jsem o pomoc pana učitele Staňka a také se našel Mirek Zikmund, který 

se ochotně ujal počítačového zpracování a zajištění všeho potřebného okolo 

samotného tisku, který zajišťuje tiskárna Hermann. Od té doby se dá vlastně říci, 

že „Agapé se rodí na Výšině“. Je to fajn, protože to máme k sobě blízko a hned je 

jednodušší společně pracovat. Ostatní práce s různými přispěvateli se děje 

obvykle elektronicky.  
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Za těch deset let, co se tomu věnuji, jsem si našla nějaký styl práce. Časopis je 

teď trošku jiný, než býval. Především nevychází tak často, jako kdysi, ale obvykle 

jednou za půl nebo tři čtvrtě roku. Zato má ale více stránek. Každé číslo se věnuje 

v první části nějakému tématu – např. Agapé vánoční, velikonoční, dušičkové 

svatoanenské… Druhou část tvoří články ze života farnosti, co kdo nabídne 

a napíše. V každém čísle je na úvod duchovní slovo od kněze či jáhna, nikdy 

nechybí rozhovor se zajímavou osobností. Pravidelně se také uvádějí jména 

z matrik. Považuji Agapé za takovou živou kroniku farnosti. Snažím se, aby každé 

číslo bylo jiné, aby se psalo o tom, o čem se třeba ještě nikdy nepsalo. Přála bych 

si, aby se články dotýkaly aktuální situace církve i naší farnosti. Je velice 

zajímavé, když se po čase člověk k nějakému číslu vrátí a znovu si ho pročítá. Je 

pěkné, když na něco nebo někoho zavzpomíná nebo si dá něco po letech do 

souvislostí. 

 

Jak tedy takové číslo vzniká? 

 

Nějaký čas přemýšlím o tématu nového čísla a také o době, kdy by bylo reálné, 

aby Agapé vyšlo. Poradím se s panem učitelem Staňkem a dám se do práce - 

rozešlu maily svým přispěvatelům s prosbou o určitý článek. Nutné je zadat všem 

datum uzávěrky, do kdy mi mají články odeslat.  Já sama dělám rozhovor, 

případně anketu a hledám další podklady a obrázky na internetu. Obvykle také 

napíšu nějaký článek, nebo i dva.  

 

Jak spolupracuješ se svými přispěvateli a kde je vlastně hledáš? 

 

Lidi se mi samozřejmě dobrovolně nehlásí, to je spíše výjimka, že někdo něco 

napíše bez říkání. Za ta léta už mám nějakou skupinu ochotných přispěvatelů, ale 

stále se snažím hledat nové. Zkouším oslovovat různé lidi z farnosti. Pravidelně 

prosím o článek některého z kněží a také jáhna Petra Trefila. Také žádám zástupce 

různých skupin či společenství – např. skauty, charitu, mládež, hudební skupiny 

a podobně. 

 

Přispěvatele bych rozdělila asi takto:  

 Ti, kteří ochotně napíší článek a odevzdají ho co nejdříve, nečekají na 

datum uzávěrky. (Těchto „vzorňáků“ je samozřejmě nejméně.)  

 Ti, kteří mi napsání článku slíbí a poslední den ho skutečně odevzdají. 

 Ti, kteří mi článek slíbí, ale nestihnou ho napsat. Několikrát jim 

prodlužuji termín odevzdání. Když vydržím a jsem trpělivá, jednou se 

toho článku přece jen dočkám.  

 Borci, kteří článek napíší, ale pak ho ztratí, vymažou si ho z vlastního 

počítače a podobně.  

 

Články si poskládám, zpracuji a upravím tak, jak mě to naučil Mirek. Pokud 

potřebuji při práci na počítači s něčím poradit, vždy se doma najde nějaké ochotné 
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a chytré dítě, které maminku poučí. To jsem opravdu ráda. Věnuji se této práci po 

chvilkách, ale kdyby se to všechno sečetlo dohromady, asi bych se divila, kolik 

na přípravě časopisu strávím času. Když je vše skoro hotové, předám časopis panu 

učiteli ke korekci a k námitkám, posléze pak převedu do souboru pdf a zbytek už 

zajistí Mirek. Od mojí první myšlenky k papírové podobě časopisu uběhnou 

nejméně tři měsíce. 

 

Nechtěla jsi být někdy doopravdy novinářkou?  

 

Nikdy.  Víš, Ivo, co je hrozné? Já jsem ve škole nikdy nesnášela sloh. Slohový 

domácí úkol byl pro mě jako černá můra. Seděla jsem nad sešitem vždycky do 

půlnoci a nevěděla, co napsat. Na gymnáziu jsem měla odpor k veškeré literatuře, 

co jsme probírali, nečetla jsem povinnou četbu a neuměla jsem rozbor básní. 

A vidíš? Jak se říká – odříkaného chleba největší krajíc… Teď mě to baví. A víš 

proč? „Nakazila jsem se“ totiž u svého manžela. Můj Kája pořád něco sepisoval 

a četl. Miluje knihy, není pro něj problém napsat povídku či báseň, vždycky umí 

přečtené aplikovat do života a ví, co chtěl básník říci svou básní… Teď už takové 

věci přinášejí radost i mně.   

 

Co Ti tato práce přináší a co bys časopisu přála do dalších let? 

 

Někdo maluje obrazy, někdo píše knihy, někdo staví domy, někdo má zahradu… 

Každého asi těší, když je za ním vidět nějaký výsledek jeho snažení. Já jsem ráda, 

když vytvořím časopis, který si lidé se zájmem přečtou a který je potěší, případně 

i duchovně povzbudí. Zároveň si přeji, aby zůstal jako připomínka na život v naší 

farnosti, aby i po letech se k němu lidé rádi vraceli a četli si v něm jako ve farní 

kronice. (Proto jsem tak „alergická“ na to, když vidím, že někdo Agapé klidně 

vyhazuje do sběru a někteří s ním dokonce podpalují v kotli! ) Práce na časopise 

mi také přináší nové kontakty a seznámení s dalšími lidmi z farnosti. Je to 

obohacující a milé. 

 

A co bych přála časopisu do dalších let? Hlavně hodně čtenářů, že? A abychom 

se někdy dočkali čísla 100 – to by mělo být asi tak za pětadvacet let…  Přeju 

všem, aby jim Agapé přinášelo radost a vědomí, že stojí za to investovat do života 

naší farnosti, každý podle svých sil, abychom společně mohli dojít k vytouženému 

cíli – k našemu Pánu. A k tomu nám všem vyprošuji hojnost Božího požehnání. 

 

 

Díky. 

 

za společenství Modliteb matek  

Iva Tomešová 
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P. Josef Pecen devadesátiletý 

 

Milí farníci,  

každý z nás bychom mohli vyjmenovat spoustu hezkých věcí, které jsme s naším 

otcem Josefem Pecnem prožili, nebo kterých si na něm vážíme. Já se s vámi 

o některé z těch svých pokusím touto cestou podělit. 

Je to 21 let, co jsme s manželkou přišli do Havlíčkova Brodu, a je to 20 let, co 

jsem se díky otci Josefovi dostal k pastorační službě nemocným na psychiatrické 

léčebně. Tehdy jsme zpočátku chodili spolu na některá oddělení, on mě 

seznamoval s těmi lidmi, prostředím a hlavně, aniž by to věděl, s tím, jaký má 

přístup k lidem. Obdivoval jsem jeho obětavost a pokoru, s jakou se těm lidem 

vždycky věnoval, a také to, že nikdy neříkal lidem ne, když ho někdo o něco 

žádal a to ani tehdy, když jemu samotnému to jistě působilo mnohé nesnáze. Víte, 

kromě letošního roku, kdy jsou návštěvy v nemocničních zařízeních omezené 

nebo zakázané, chodím do léčebny stále a někteří lidé tam stále jsou a dodnes se 

na otce Josefa vyptávají, i když tam už řadu let nechodí. To svědčí o tom, že 

nechal hlubokou stopu v srdcích těch, kterým obětoval kus svého života. 

Jako jáhen jsem měl několikrát tu vzácnou příležitost být s otcem Josefem 

u oltáře, když zaskakoval v nějaké farnosti za jiné kněze, a bývám s ním také, 

když občas slouží samostatně mši svatou u nich v domově pro seniory, kde sám 

bydlí. Pokaždé prožívám hlubokou radost být po boku člověka, který slouží 

Kristu celým srdcem a s velkou radostí, a je to poznat mimo jiné podle toho, že 

při eucharistické modlitbě nedokáže skrýt své dojetí a slova proměňování pronáší 

zlomeným hlasem. Nevím, co se mu v té chvíli honí hlavou, možná mu hlavou 

letí celý jeho bohatý život a vděčnost za Boží milosti, které i přes svůj upracovaný 

život prožil jak v požehnaném manželství, tak v jáhenské a nakonec i v kněžské 

službě. Možná se mu honí hlavou to, jak v mládí toužil být knězem, ale po roce 

1949 to nebylo možné a musel ze semináře odejít. Možná v tu chvíli proměňování 

žasne nad tím, že Boží cesty dříve nebo později člověka vždycky dovedou k Pánu. 

Třetí věcí, kterou si na otci Josefovi vážím, je jeho dobrá mysl a dobrosrdečnost. 

Nikdy jsem ho neslyšel si na něco nebo na někoho stěžovat a i ve složitých 

situacích neztrácí smysl pro humor. Před léty, když jsme ještě bydleli v Mírovce, 

mi takhle uprostřed týdne volal někdy po 22. hodině a ptal se mě, jak se mám a 

co právě dělám... Neměl jsem to srdce mu říct, že už mě vytáhl z postele, a tak se 

ptám, co on, a on mi povídá, že mu „nějak nejede auto“ a že stojí na návsi 

v Mírovce u bývalé školy, protože jedou od známých z návštěvy.  
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Oblékl jsem se a šel se za nimi podívat. Teprve na místě jsem zjistil, že přehlédl 

zábradlí před bývalou školou a poškodil si poloosu. Doběhl jsem pro své auto a 

odvezl je domů. Autonehod měl otec Josef za svůj život víc, ale naštěstí byl anděl 

strážný vždycky na svém místě a otec Josef i přes svou charakteristickou svižnou 

jízdu mu nikdy neujel. Což sám kdysi okomentoval, když jsme spolu jeli na mši 

do Lučice: „Petře, ty jedeš tak pěkně, to já když si vzpomenu na sebe,… já jsem 

jezdil jako hovado.“ Snad mi prominete ten jadrný slovník, ale píšu to, jak jsem 

nakoupil, a mě to tehdy strašně rozesmálo, a proto to píšu taky vám.  

Otci Josefovi přeji do dalších let pevné zdraví a Boží požehnání a děkuji za to, 

čím mě a nás všechny tolik obohatil. 

Petr Trefil 

 

 

 

 

 

 

„…To není možný!  

Že už bych byl tak starej…?“ 

 

 

 

 

Milý otče Josefe, 

k Vašim významným devadesátým narozeninám Vám přejeme vše dobré, hodně 

zdraví a radosti ze života, spokojenost, lásku a pravou radost, kterou může dát 

jen náš Pán. Ať Vám žehná každý den Vašeho života a na přímluvu Panny 

Marie a svatého Josefa Vás provází svou ochranou. 

 

V modlitbě  

Vaši havlíčkobrodští farníci 
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Čtvrtstoletí v matrikách 

Vážení čtenáři, 

farnost Havlíčkův Brod je čtvrtou největší farností v královéhradecké diecézi. Žijí 

zde zbožní křesťané? Pro vaši představu jsme nahlédli do zápisů matrik ve farní 

kanceláři. 

Následující tabulka obsahuje počty pokřtěných, oddaných a pohřbených, jak jsou 

uvedeny v matrikách havlíčkobrodské farnosti za posledních 25 let. 

      

  křty svatby pohřby  

 1996 95 27 160  

 1997 106 34 139  

 1998 90 32 137  

 1999 75 26 128  

 2000 69 27 120  

 2001 44 28 115  

 2002 45 26 127  

 2003 44 14 112  

 2004 37 12 104  

 2005 25 9 91  

 2006 28 13 99  

 2007 32 11 84  

 2008 41 9 89  

 2009 39 5 96  

 2010 42 10 75  

 2011 55 9 81  

 2012 41 11 105  

 2013 44 4 57  

 2014 35 9 58  
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 2015 50 3 85  

 2016 28 11 62  

 2017 33 7 65  

 2018 41 4 78  

 2019 52 10 51  

 2020 36 6 67  

  1227 357 2385  

      
 

Na první pohled z tabulky vyplývá, že zemřelo dvojnásobné množství křesťanů, 

než bylo za tu dobu pokřtěno. V Havlíčkově Brodě vymíráme? Snad ne.  Drtivá 

většina pohřbů se totiž konala v obřadní síni na hřbitově a zemřelí byli z různých 

míst, z blízkého i vzdáleného okolí.  

Svateb bylo přibližně čtyřikrát méně než křtů. Oblíbeným místem pro svatby se 

poslední dobou stává kostelík sv. Anny u Pohledu. Často se jedná o křesťany 

z Havlíčkova Brodu. Tyto svatby ale nejsou v tabulce zahrnuty. Jsou zapsány 

v matrikách Pohled. 

Dále se zdá, že na sklonku minulého tisíciletí byl mnohem větší zájem o svátosti 

a církevní rozloučení, než je tomu v posledních letech. Navíc rok 2020 je 

poznamenaný koronavirovou krizí, kdy nebylo možné se v určitých obdobích 

setkávat s rodinou, příbuznými a přáteli, proto bylo méně křtů i svateb. 

 

Jak ale asi každý z vás tuší, zbožnost se nedá 

změřit a posoudit podle hromady zapsaných 

čísel. Tu má každý ve svém srdci a zná ji jen 

náš Pán, který na naši farnost s láskou hledí. 

On neposuzuje krásu farnosti podle čísel. 

Bohu je milý každý, kdo se snaží žít podle Jeho 

přikázání a kdo svoji víru dokládá dobrými 

skutky. Kéž nám Pán pomáhá, abychom 

dokázali vytvářet společenství vzájemné lásky 

a modlitby.  

MR 
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Tři roky v havlíčkobrodské farnosti 

 

Když jsem se před třemi roky se svým manželem přistěhovala do Havlíčkova 

Brodu, netušila jsem, jak nesnadno se mi odtud bude odcházet, ačkoliv jsem 

věděla, že náš pobyt tady je časově omezený.  

Do té doby jsem v Havlíčkově Brodě byla jen párkrát, ale už při těchto 

příležitostných návštěvách se mi město zalíbilo: Je tu hodně zeleně, park s rybníky 

hned vedle centra, klidné prostředí, a nejen pro rodinný život je tu vše, co člověk 

potřebuje. Hlavním důvodem, proč je mi z odchodu do neznáma smutno, je to, že 

jsem tu potkala úžasné lidi, se kterými jsem především za poslední rok prohloubila 

svůj vztah. A tito lidé jsou z naší farnosti. 

Díky tomu, že jsme věřící, patříme do společenství církve kdekoliv na světě. Proto 

jsem ještě před nastěhováním prošla webové stránky farnosti Havlíčkův Brod, 

abych se podívala, zda tu 

jsou společenství, do nichž 

bychom se mohli zapojit a 

tak poznat farnost a hlavně 

farníky. Věřila jsem, že nás 

přijmou a pomohou nám 

začlenit se i do života města. 

Byla jsem mile překvapena, 

jak širokou škálu aktivit 

farnost nabízí. Věřím, že 

každý nově příchozí, ale 

také každý, kdo tu žije od 

narození a má zájem, najde 

společenství, kam by mohl 

chodit a kde by se mohl 

setkávat s dalšími věřícími 

a povzbuzovat se navzájem 

ve víře. Pokud by pro 

některou skupinu farníků 

aktivita chyběla, jsem si 

jistá, že naši kněží by byli 

ochotni jim vyjít vstříc.  

Před narozením našeho 

syna jsme s manželem 

navštívili biblické hodiny 
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vedené P. Petrem Soukalem, který si hned všiml nových tváří a mile nás přivítal. 

Asi za rok po nastěhování jsem se začala zajímat o modlitby matek. Ze začátku 

jsme se scházely pouze tři, ale postupně nás přibývalo a nyní se nás modlí osm 

maminek každý týden. Kromě nás jsou tu i další skupinky modliteb matek. Tímto 

chci vás, maminky a babičky, povzbudit, abyste se do těchto společenství také 

zapojily, protože jak bylo řečeno při adventní duchovní obnově otcem 

Vladimírem Záleským, je důležité se modlit za děti a vnoučata, protože modlitba 

matky se nikdy neztratí. 

S maminkami jsme se začaly potkávat i mimo modlitby, staly se z nás přítelkyně 

a vím, že kdybych s čímkoliv potřebovala pomoci, ony tu pro mě budou.  

Líbí se mi, že sami farníci jsou velmi aktivní v organizování akcí, na nichž se 

může potkávat celá farnost, např. farní den, pouť do Číhoště, nedělní kavárna atd. 

Je to úžasná příležitost, kde můžeme potkat lidi, kteří sedí při mši vedle nás 

v lavici, aniž bychom znali jejich jména. 

Musím zmínit i kněze, kteří zde působí, otce Oldřicha, Petra a Vojtěcha. Všechny 

jsem mohla alespoň trochu osobně poznat. Každý je jiný a každý má jiné hřivny. 

Některým farníkům se nemusí líbit, co dělá ten nebo onen, ale jsem si jistá, že své 

hřivny využívají pro své farníky v maximální možné míře.  

V Havlíčkově Brodě se 

nám narodily obě naše děti 

a byly zde pokřtěny. 

Věřím, že také proto se 

sem budeme celá rodina 

rádi vracet a vzpomínat.  

Doufám, že moje kama-

rádky a přátelé z havlíčko-

brodské farnosti na mě 

nezapomenou a zůstaneme 

i nadále v kontaktu.  

 

Vždyť v modlitbě jsme si všichni blízko a náš Pán nás skrze víru spojuje 

i na dálku. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem, které jsem tu potkala a kdo mi pomohli, aby 

se Havlíčkův Brod načas stal mým domovem. Bohu díky.  

Iva Tomešová 
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Knězem ve farnosti 

(úryvek z knihy Kněží pro třetí tisíciletí – promluvy, které pronesl kardinál 

Timothy M. Dolan ke svým seminaristům v Římě v letech 1994 - 1999) 

 

George Lodes, kněz arcidiecéze St. Louis, mi vyprávěl o své návštěvě Říma 

v roce 1962, kdy měl to privilegium zúčastnit se audience u Svatého otce Jana 

XXIII. Vzpomíná, že v sále bylo asi deset dalších kněží, kteří jeden po druhém 

zdravili papeže, a on byl v poslední řadě. Každý před ním se Janu XXIII. 

představil, řekl mu, co dělá, a pak poklekl, aby políbil rybářský prsten. 

„Jsem rektorem univerzity,“ prohlásil první a pak poklekl k polibku. „Učím na 

vysoké škole,“ řekl další a poklekl. „Jsem nemocniční kaplan,“ pravil další a řádně 

poklekl. „Svatý otče, jsem kancléřem své diecéze,“ říká další a vkleče líbá prsten. 

Můj spolubratr ze St. Louis si připadal poněkud stísněně, když se k němu papež 

blížil, protože, jak se domníval, jeho kněžská práce byla stěží tak honosná jako 

těch kněží před ním. Možná proto nakonec téměř neslyšně zašeptal: „Svatý otče, 

já jsem pouze obyčejným farářem.“  

Načež k jeho zděšení papež Jan poklekl před ním, políbil mu ruce, a když vstal, 

řekl mu: „To je ta největší kněžská práce ze všech.“ 

… 

Farář… největší kněžská práce ze všech… V Markově evangeliu (Mk 4, 26 -29) 

můžeme číst podobenství o rozsévači, který rozsévá semena a čeká, až úroda 

doroste. Polem pro semena je farnost, úroda se rodí ve farnosti. 

Když se soudce zeptal neslavně proslulého zloděje Willieho Suttona, proč 

vykrádal banky, odpověděl mu: „Páč tam jsou peníze.“ Když se nás zeptají: „Proč 

chceš být knězem ve farnosti?“, můžeme odpovědět: „Páč právě tam jsou duše.“ 

Kněz ve farnosti je v první linii Církve. Můžeme mluvit o všemožných 

programech, hnutích, iniciativách a cílech, můžeme řečnit o evangelizaci, dokud 

neochraptíme, a všechno to bude k ničemu, pokud se to neodrazí ve farnostech 

vedených svatými a horlivými kněžími. Není divu, jak řekl papež Jan XXIII., že 

být knězem ve farnosti je „největší ze všech kněžských prací“. 

… 

Působit ve farnosti není nijak omezující služba, naopak, je to jedna 

z nejnáročnějších a nejpestřejších služeb v celé Církvi. Dobrý kněz ve farnosti je 

pastýř, zpovědník, nemocniční kaplan, sociální pracovník, úředník, učitel, 

kazatel, finanční plánovač, psycholog, obecní aktivista, organizátor, odborník na 
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zdravotní péči, rozvoj, církevní i světské právo, zpěvák, manželský a rodinný 

poradce, obránce bezdomovců, gerontolog, pravá ruka úřadu práce, animátor 

mládeže, vysluhovatel svátostí atd. Je to jeden z nejúchvatnějších způsobů života. 

… 

Podívejme se na to, co život kněze ve farnosti obnáší a jaké nároky jsou na něj 

kladeny. Zaprvé, poslání kněze ve farnosti je v první řadě svátostné. Tím chci říci, 

že jeho hlavním úkolem je vysluhování svátostí – s vírou, úctou a upřímností. 

V semináři připravujeme muže na život služby. A tou největší službou, již budou 

pro své věřící každodenně vykonávat – a obzvláště v den Páně, bude slavení mše 

svaté, někdy i dvakrát nebo třikrát za den. Jejich nejužitečnějším skutkem pro 

nemocné bude udělit jim pomazání. Pro rodiny nebudou moci vykonat nic lepšího 

než pokřtít jejich děti. Pro obtěžkanou duši mohou uskutečnit to, co nikdo jiný – 

odpustit její hříchy ve svátosti pokání. Pro umírající nemohou udělat nic většího, 

než že jim přinesou viatikum (sv. přijímání).  

… 

Kněz ve farnosti miluje duše. „Habeo curam animarum,“ tak zní krásný starobylý 

popis farářovy práce… „Mám na starosti duše.“ „Dej mi duše – ostatní si vezmi!“ 

bylo heslo Dona Boska. Vést duše našich věřících do nebe… to je role pastýře. 

Sentimentální? Možná. Zastaralé? Doufám, že nikoliv. 

… 

 

Jsme prostředníci Božích milostí. Lidé 

čekají, že budeme muži Božími, že jim 

budeme Boha připomínat. Jak píše 

Svatý otec Jan Pavel II. v Pastores 

dabo vobis: „Kněz musí být mužem 

Božím, který patří Bohu a obrací mysl 

lidí k Bohu. Lidé čekají, že jim jejich 

kněží budou pomáhat obrátit se 

k Bohu… proto kněz musí mít velmi 

hluboký a intenzivní vztah s Pánem.“ 

 

(zkráceno) 
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Co vy, pane faráři, vlastně pořád děláte? 

 

Postava kněze byla vždy obklopena tajemstvím. V minulosti mnohem více než 

dnes. A zatímco život v rodině si všichni umíme jakž takž představit, tak život za 

dveřmi fary zůstává pro mnohé záhadou. A nejednoho farníka se zajisté zmocní 

zvědavost a tak rád by se zeptal: „Co vy, pane faráři, vlastně pořád děláte?“ 

Článek, který právě pročítáte, se pokusí pozvednout háv tajemství a posvítit vám 

na některé skutečnosti, radosti a možná i ouvej farářského života. 

Asi by se našli tací, kteří jsou 

přesvědčeni o tom, že pan farář 

občas zajde do kostela a jinak se 

převaluje v posteli a přemýšlí, 

jestli si má dát k obědu jitrnice 

nebo řízky. A protože většina 

bohoslužeb je až večer, tak je 

téměř jistojisté, že si pan farář 

může přispat až do oběda a potom 

se sladkou siestou nechá ukolébat 

až do času večerní bohoslužby. 

Pak si vezme dlouhý kabát – aby 

nebylo vidět pruhované pyžamo – 

a jde na půlhodinku do kostela, 

kde si poklábosí s kostelnicí a 

v kázání řekne něco z toho, co si 

přečetl v Katolickém týdeníku. A potom se může znovu uložit nerušen 

brebentěním povídavé ženy ani křikem rozpustilých dětí… Mnozí farníci ale vědí, 

že realita vypadá poněkud jinak. Vždyť přece vidí panu faráři do talíře, občas si 

s ním popovídají nebo ho pozvou domů.  

Ale stejně, pojďme si posvítit na otázku: Co vy, pane faráři, vlastně pořád děláte? 

Veškerá odborná literatura na téma managementu času, self-discipline a efektivity 

mluví o tom, že je třeba oddělit tlustou čarou soukromý život a práci. A to je první 

věc, kterou si možná ani neumíte představit. Řekněme takový dělník ve šroubárně 

si odkroutí svých osm, dvanáct nebo v některých případech snad ještě více hodin 

a jde domů, kde má svatý klid. Zavře za sebou dveře a hučení strojů i nepříjemný 

mistr zůstávají kdesi daleko. Teď je doma a nikdo na něho nemůže. Otevírá si 

Vergilia v originále. Začíná žít. Pan farář ale bydlí na faře. To je jeho domov, 

kuchyň, prádelna i kancelář. Sotva se probudíte, jste v práci, které po celý den 

neutečete. Sotva vyjdete na chodbu, potkáváte lidi, kteří mají od fary klíč. 
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Samozřejmě je potkáváte rádi, ale podvědomě stále myslíte na to, zda jste se ráno 

nezapomněli oholit nebo zda nemáte ty ošoupané kalhoty, kterým se rozjíždí 

poklopec. Farář na faře = farář v práci. Ale od toho tady přece jsme, že? 

Měli bychom ale postupovat systematicky a probrat farářskou agendu pěkně od 

rána. Takže budíček. Je třeba vstát tak brzo, aby měl pan farář kvalitní čas na 

modlitbu. Třicet minut rozjímání a duchovní četby a dalších třicet minut na ranní 

chvály a modlitbu se čtením. Když začnete v šest, skončíte v sedm. Když začnete 

později, pravděpodobně vám na první verš breviáře: „Bože, pospěš mi na pomoc“ 

odpoví zazvonění pošťačky. Každé ráno je třeba zatopit v kotli, otevřít kostel, 

přinést nové tiskoviny a odnést Katolické týdeníky, které – nikým nezakoupeny – 

jsou odsouzeny k zátopu. 

Každé dopoledne je jiné. A právě to je na naší službě pěkné. Úterní dopoledne 

věnuji psaní kázání. Nevím, za kolik byste nedělní homilii zvládli připravit vy, 

ale mně to jako knězi začátečníkovi trvá třeba i čtyři – pět hodin. Farář si ale 

kromě kázání musí připravit i další věci – například výuku náboženství, biblické 

hodiny, výklad katechismu a někdy i nějaký článek do odpovědny Katolického 

týdeníku nebo Immaculaty či podobně. Protože jsme moderní farnost, je třeba 

průběžně aktualizovat farní web a kostelní nástěnky. Tuhle jsem si stopoval, jak 

dlouho mi zabere sepsat aktuální informace a umístit je na web a do nástěnek. 

Věřte nebo ne, pod třicet minut jsem se nedostal. Ale možná je to taky tím, že 

jsem tehdy nevěděl, že o tom budu psát článek. Možná bych se snažil více. Jedno 

dopoledne je vyhrazeno bohoslužbě v domově důchodců a následné obchůzce po 

nemocných. Plánovaný návrat na základnu většinou kolem 11:45. Takže to bude 

chtít nějakou rychlovku, protože brzy začne náboženství po Skype, případně za 

normálních okolností náboženství ve Skuhrově. Jo a vyhasla kamna, takže sebou 

pane faráři hoďte! A to jsme se ještě nezmínili o pohřbech – v kostele jich 

(bohužel) mnoho není, ale v obřadní síni jsme téměř jako doma. I s přesunem 

jeden obřad zabere všeho všudy asi hodinu a půl – tedy pokud tam jedete na kole, 

abyste přelstili ucpané silnice Havlíčkova Brodu. Zastavením v běhu dne je 

polední modlitba breviáře. Ta má nám kněžím pomoci, abychom si připomněli, 

pro koho to všechno na prvním místě děláme.   

Odpoledne je časem, kdy přicházejí lidé na přípravy. Nejvíce připravujeme na 

křest. Jeden křest = tři setkání. Přicházejí také lidé, kteří škemrají o peníze. Jednou 

na vlak, podruhé na autobus – tramvaje se v Havlíčkově Brodě nenosí. Když se 

tvářím nedůvěřivě, tak rázně vyhrožují: „Když mi nepomůžete, tak nejste žádnej 

farář!“ Protože jsem farářem rád a rád bych jím i zůstal, tak se vždycky smířlivě 

domluvíme alespoň tak, že peníze ne, ale kousek chleba a salámu ano… Kromě 

toho je odpoledne také časem návštěvy starších a nemocných. V naší farnosti se 

také hodně opravuje. Než se ale někam kopne, tak to znamená řadu setkání, 
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jednání a přemýšlení… Následují kontrolní dny, obchůzky se stavebním 

technikem, obcházení starostů či podnikatelů s tím, že přispět na opravu kostela 

může být dobrou investicí do jejich posmrtné budoucnosti. Samostatný článek by 

si zasloužila jednání s památkáři, o tom ale někdy jindy… A tak jsme se zdárně 

dostali až k večeru. Je půl šesté a pan farář sedí ve zpovědnici. Občas někdo přijde, 

občas taky ne – ale nikdy tam pan farář nesedí zbytečně, protože je třeba, aby 

farníci věděli, že Pán Bůh je má rád a je jim každý den připraven odpustit jejich 

slabosti a hříchy. 

Než budeme pokračovat itinerářem farářského dne, bylo by třeba udělat malou 

pauzu. Totiž být knězem předpokládá nejen mimořádnou schopnost plánovat, ale 

také operativně měnit. I ten nejlepší plán na přípravu kázání zhatí telefonát 

z nemocnice… To potom zahodíte to, co zrovna držíte v ruce (ať už je to breviář 

nebo nakousnutý řízek) a běžíte, protože salus animarum suprema lex (spása duší 

je nejvyšším zákonem). Stejně tak se v naší farnosti často přečasto stává, že lidé 

jdou kolem fary, a tak si zazvoní, aby si povolali pana faráře a domluvili s ním 

křtiny, svatbu nebo pohřeb či vykropení bytu, kde jim straší. A nejednou se nám 

stalo, že jsme se stali hromosvodem lidského rozhořčení, když jsme zrovna 

sloužili někde jinde a nebyli připraveni seběhnout ze schodů, hbitě otevřít dveře 

a s úklonou zvolat: „K vašim službám.“ 

Ale je večerní bohoslužba. Kristus zve: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte 

a jste obtíženi, a já vás občerstvím…“ A lidé strhaní po celém dnu očekávají, že 

v promrzlém kostele najdou dobře naladěného a přívětivého duchovního. 

Doufám, že v drtivé většině případů opravdu najdou. Ale i pan farář má své za 

sebou a také on potřebuje Krista jako zdroj síly, věrnosti a života. 

Večer je časem k pastoraci obzvlášť vhodným. Ustává denní ruch. V nemocnici 

začínají noční směny. A pokud pan farář zrovna nemá modlitbu Lectio divina, 

přednášku o Katechismu, biblickou hodinu nebo adoraci, tak bude pravděpodobně 

u někoho na návštěvě. Lidé pozvali svého pana faráře, aby se ohřál u jejich 

rodinného krbu, pobesedoval a zahrál si s dětmi PlayStation. Je to ještě práce nebo 

už spíše návštěva dobrých přátel? Je to jedno. Pan farář ve svém životě nemá 

tlustou čáru mezi „moje“ – „tvoje“, ale nabízí svůj život a říká: „vaše“. Vezměte 

a berte z toho všichni, protože tak mě tomu učí Kristus, který mě k vám poslal. 

Jsem tu pro vás. Ať už zrovna přikládám do kotle, stojím u oltáře, nebo hraju 

fotbal s vašimi dětmi. A toto dávání se v tisíci malých drobnostech – tedy 

„farářská práce“ – je tím největší darem. Obdarovávat je obdarováním. 

Naplněním života. Službou. Radostí. 

Váš P. Petr Soukal 
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Druhá a třetí vlna koronavirová 

 Od jara roku 2020 se potýkáme s pandemií koronaviru. S Boží pomocí jsme 

zvládli nouzový stav a prožili dobu postní i velikonoční. O prázdninách se 

situace zlepšila a byla zrušena různá omezení. S radostí jsme se vrátili 

k běžnému životu a doufali, že se nesplní prognózy epidemiologů, kteří 

očekávali s příchodem podzimních dní další vlnu pandemie, mnohem horší 

než tomu bylo na jaře. 

 

 Nevěřila jsem tomu, když mi někteří známí na jaře při vypuknutí pandemie 

se strachem říkali: „Budeme to mít všichni.“ Přišel podzim a najednou to 

byla pravda. Nemoc COVID-19 nebyla někde vzdálená jen v televizních 

zprávách. Najednou byla úplně blízko. Denně přibývalo několik tisíc 

nemocných. Onemocněli ti, které osobně znám. 

 

 Postupně byly zavírány školy. Přibývala další a další omezení. Nejdříve 

100 lidí na mši svaté, potom jen deset a nakonec šest i s panem farářem. Ve 

čtvrtek 22. října nám nakonec zavřeli kostel a zrušili všechny bohoslužby. 

Tak jsme se jako při první vlně koronaviru „přestěhovali na internet“.  

 

 Naši kněží znovu oživili nedělní zprávy, abychom byli ve farnosti 

informováni o všech potřebných změnách. Zvykli jsme si usedat k počítači 

každý den v 19 hodin, abychom se spojili při večerní modlitbě. Brzy si tuto 

videomodlitbu oblíbili i další lidé z různých míst po celé republice. Bylo to 

vždy milé a povzbuzující setkání s Pánem i se všemi ostatními. 

 

 Kněží sloužili mše svaté soukromě na zapsané úmysly. P. Petr si zřídil tzv. 

COVID-list, papír, na který si zapisoval jména těch, kteří onemocněli touto 

nemocí a prosili jej o modlitbu. Každý den si tento list pokládal na oltář, 

když sloužil mši svatou. List se postupně plnil nejen jmény lidí z naší 

farnosti, ozývali se i další nemocní s prosbou o přímluvu. 

 

 Mnoho známých lidí a příbuzných bylo v karanténě, u mnohých neměla 

nemoc jen lehký průběh. Někteří měli dlouho horečky, někteří se dostali až 

do nemocnice. Nemoc se nevyhýbala ani starým lidem, propukla v Domově 

pro seniory v Reynkově i Husově ulici. 

 

 Přišel listopad a s ním Dušičky. Celý měsíc bylo možné získávat 

plnomocné odpustky pro naše zemřelé za upravených podmínek. U nás 
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v kostele byla mimořádně rozšířena možnost přistoupit v této době ke 

svatému přijímání. 

 

 Ve čtvrtek 19. 11. byly opět otevřeny kostely, mše svaté se mohly sloužit 

pro omezený počet lidí – nejdříve 15, pak 30, potom 50 věřících. Přišel 

advent a s ním i adventní streamovaná duchovní obnova (nejen) pro naši 

farnost s P. Vladimírem Záleských, rodákem z Havlíčkova Brodu. Také 

jsme mohli prožít dvě ranní rorátní mše svaté při svíčkách. 

 

 Den před Štědrým dnem jsme se rozloučili na Youtube s večerní 

streamovanou modlitbou, kterou P. Petr dennodenně nabízel více než dva 

měsíce. Za tu dobu jsme se díky zamyšlení nad Písmem a díky chatu 

virtuálně sblížili a zatoužili po opravdovém setkání i s těmi, kteří jsou 

z daleka, až to bude možné. 

 

 Jak to bylo o Vánocích? Kostel byl krásně vyzdoben jako jiná léta. V kapli 

sv. Barbory velký vyřezávaný Betlém, pod kazatelnou malý z biblických 

postaviček, před obětním stolem Jezulátko ve slavnostních šatečkách, 

všude bílé karafiáty a krásné zářící vánoční stromečky. Na Štědrý den 

odpoledne byl otevřen kostel zejména pro ty, kteří sem zavítají obvykle jen 

jednou v roce. Přišlo jich hodně. Bylo možné si odnést domů Betlémské 

světlo od našich skautů z oddílu Blesk. Potom jsme se střídali na mších sv. 

tak, aby se na každého aspoň někdy dostalo. K tomu sloužil rezervační 

systém. 
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 Mši svatou na Štědrý den v 16 hodin navštívily především rodiny s dětmi 

a P. Petr ji také přenášel díky zapůjčenému internetu na Youtube Don 

Pietro. Předali jsme našim kněžím vánoční dárky, na které se složila 

farnost. Nezapomněli jsme ani na P. Vojtěcha Černého, P. Josefa Pecna 

a našeho jáhna Petra Trefila. Ve 21 hod byla „půlnoční“, aby se věřící stihli 

vrátit do 23 hod domů podle nařízení vlády. P. Oldřich nám předal ten pravý 

vánoční pokoj a radost z narození Ježíška.  

 

 Na svátek Svaté rodiny 27. 12. přišlo zpřísnění a kostel mohl být naplněn 

jen 10% kapacity – v kostele Nanebevzetí Panny Marie to znamená 20 lidí. 

Zase se zavírají obchody, které se nedávno otevřely. Šťastní jsou ti, kteří si 

v prosinci stihli dojít k holiči.  Děti budou mít po novém roce zase 

distanční výuku. Přehoupli jsme se do třetí vlny koronavirové. 

 

 V roce 2020 prodělalo onemocnění COVID-19 na tři čtvrtě milionu 

obyvatel České republiky. Zemřelo 12 tisíc lidí. Je připravena očkovací 

látka. 

 

 Leden a únor 2021 nám nadělil po několika letech vydatnou porci sněhu 

i mrazu. Škoda, že kvůli pandemii nemohou být v provozu lyžařské vleky. 

Lidé vyrážejí aspoň na běžky nebo na procházky do zasněžené přírody. 

 

 Do školy chodí jen prvňáčci a druháci. Ostatní se s učením potýkají doma 

u počítačů. Přes internet dostanou pololetní vysvědčení. 

 

 V kostele začíná být pěkná zima. Na mši svatou může přicházet stále jen 

20 lidí. Ve všední den se jich tolik mnohdy ani nesejde, o nedělní mše sv. 

je ale zájem. Ta v 9 hodin je stále streamovaná, díky pořízení internetu do 

kostela. Někdy bývá ve středu večerní tichá adorace při svíčkách. 

 

 Popeleční středou vstupujeme do doby postní. Začínáme s každodenní 

večerní streamovanou modlitbou žalmů a společným postním úkolem. Jaké 

budou letošní Velikonoce? To ví je náš Pán. Jemu svěřujeme své starosti, 

obavy a problémy v tomto nelehkém čase. Učíme se odevzdanosti a důvěře 

v Boha. 

 

MR  
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Kronika 

 

Matrika pokřtěných                                  (červen – prosinec 2020) 

Jan Martin Lapáček, Štěpán Pavel Křesťan, Daniela Eva Turtáková, Jan Jakub 

Vincenc, Mikuláš Václav Blažek, Adam Adrian Hahn, Štěpán Mirek Hahn, Jan 

Horák, Karla Marie Válková, Jiří Pavel Němec, Elena Cápová, Lucie Nováková, 

Vendula Anna Bednářová, Beáta Anna Marie Kubová, Jakub František Strašil, 

Daniel Jiří Kasal, Adam Čuri, Klaudie Markusová, Rozarie Markusová, Vlasta 

Markusová, Peter Markus, Albert Veliký Maria Čermák, Vincent Vtělenský, 

Richard Jiří Majer, Šarlota Anna Niklová, Terezie Anna Tomešová, Kryštof Jan 

Marek, Kristýna Vosyková, Kateřina Marie Kališová, Barbora Anna Poulová, 

Anna Veronika Novotná 

 

Matrika oddaných                                     (červen – prosinec 2020) 

Jaroslav Musil a Aneta Valová 

Jan Petržílek a Barbora Štěpánová 

Tomáš Souček a Natalia Dobrovodská 

Lukáš Frühbauer a Kateřina Kluchová 

Václav Pecen a Dominika Mikésková 

Filip Kotouč a Anna Vondráková 

 

 

Matrika pohřbených                                (červen – prosinec 2020) 

Růžena Zachová (1932), Karel Dočkal (1967), Josef Kotlas (1928), Dr. Jiří Duben 

(1943), Stanislava Adamcová (1949) 

Peter Brath (1946), Miroslav Kubát (1942), Marie Hájková (1934), Zdeněk Felix 

(1952), Josef Vrzák (1937), Jiří Novotný (1937), Jan Kafka (1938) 

Vojtěch Bílý (1948), Marie Kasalová (1935), Jan Fichtner (1953), Eva Pavlíčková 

(1944), Vlastislav Musílek (1929) 

Zdeněk Fixa (1936), Ludmila Kalousová (1942), Božena Miřácká (1935), Božena 

Halíková (1932), Anežka Ledvinková (1946) 
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Marie Pánková (1924), MUDr. David Pintar (1985), Františka Doležalová (1930), 

František Petr (1938), Marie Šemíková (1943), Jaroslav Soukeník (1952) 

Matilda Jelínková (1941), Jaroslava Dobrá (1933), Jan Souček (1944), Marie 

Sobotková (1925), PhDr. Jana Vošterová (1944), Josefína Baumruková (1934), 

Václav Vencovský (1955), Marie Fejfarová (1950), Jana Dvořáčková (1944) 

Miroslav Krajcigr (1947), Marie Pleskačová (1933), Miroslav Fiedler (1947), 

Marie Kubátová (1930), Růžena Štochlová (1936), Věra Šejnostová (1933), 

Jaroslav Hrouda (1929), Josef Prášek (1942), Marie Bočková (1939) 

 

Děti, které dne 4. října 2020 přistoupily k 1. svatému přijímání 

Štěpán Avuk                                        František Vajda 

Adam Janáček                                      Žofie Vajdová 

Magdaléna Mištová                              Anežka Veletová 

Nikola Opyrchal                                  Richard Venc                

Lukáš Satrapa 

katechetka Marie Topolovská 
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Rok 2020 - opravy a další práce v našich farnostech 

Svůj článek zahájím milým vzkazem od „V. K.“, který jsem našel na výpisu 

z farního účtu: „Bůh mi dal přivýdělek - práci, kterou mohu dělat i při škole. 

Nemám moc, ale to, co mohu, mu chci vracet skrze Vás a Vaši starost o náš 

kostel.“ 

 

Tomuto dárci tímto moc děkuji a také vám všem, kteří podporujete naše snahy. 

Udělalo mi to radost a je to mnohem milejší, než řešit stížnosti, které jsme 

probírali v červnu na farní radě a ztratili tím mnoho času. 

 

Největší investicí roku 2020 v Havlíčkově Brodě byla oprava části střechy na 

hlavní budově fary. Tato investice byla ve výši 1.556.221 Kč. Financování 

probíhá z fondu Ministerstva kultury – RMPZ ve výši 772.000 Kč, Město 

Havlíčkův Brod se podílelo 157.700 Kč a podíl farnosti činil 626.521 Kč (z toho 

z fondu Solidarity Biskupství HK 200.000 Kč). Střecha byla v katastrofálním 

stavu. Zbývá opravit ještě její část směrem do zahrady. 

 

Na farní zahradě vznikly provizorní přístřešky na uskladnění dřeva a byly 

skáceny kůrovcem napadené smrky. Řezalo a uklízelo se dřevo – jednalo se 

o materiál z kostela sv. Kateřiny, střechy fary i z kaple Sv. Kříže, dřevo od 

několika dárců a také kůrovcové dřevo na topení. Byly nakoupeny dlažební 

kostky na budoucí kultivované parkování na farním dvoře.  

 

Pokračuje se přípravnými projektovými pracemi nové fary. Biskupství HK stavbu 

nové fary velkorysým způsobem podporuje.  

 

Na kostele sv. Kateřiny se pokračovalo v projektových pracích. Byl vyhotoven 

projekt na repliku krovu kostela v hodnotě 70.000 Kč. Probíhala II. etapa opravy 

hlavního oltáře a restaurátorské práce na jeho záchraně. Tato II. etapa prací je 

v hodnotě 244.950 Kč. Financování bylo pokryto dodací z Ministerstva kultury 

v hodnotě 120.000 Kč, Město Havlíčkův Brod 20.000 Kč a farnost 104.950 Kč. 

Nejvyšší (a viditelnou) hodnotou se stalo zhotovení části střechy nad sakristií. 

Náklady byly 955.877 Kč. Na obnově se podílelo Ministerstvo kultury ČR 

z programu Havarijního fondu částkou 350.000 Kč, Krajský úřad Vysočina 

350.000 Kč, Město Havlíčkův Brod 154.000 Kč a farnost 101.877 Kč. 

 

V interiéru chrámu Nanebevzetí Panny Marie byla zahájena oprava bočního 

oltáře sv. Barbory. Financování probíhá z programu Restaurování Ministerstva 

kultury ČR ve výši 400.000 Kč, Město Havlíčkův Brod ve výši 25.000 Kč 

a farnost 25.800 Kč.  Bylo dokončeno osvětlení křížové cesty a oprava světla na 

hlavním oltáři. Proběhla drobná oprava a ladění varhan. 
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Ve farnosti Pohled proběhla další etapa opravy hlavního oltáře v hodnotě 

886.081 Kč, kdy 700.000 Kč poskytlo Ministerstvo kultury - Záchrana 

architektonického dědictví, obec Pohled ve výši 36.000 Kč a farnost 150.081 Kč 

(z toho 60.000 Kč z fondu Solidarity Biskupství HK).  

 

Z kostela sv. Anny jsou v generální opravě varhany. Etapa pro rok 2020 byla 

v hodnotě 196.000 Kč. Financování probíhá z programu Ministerstva kultury 

ORP částkou 65.000 Kč, Kraj Vysočina 78.000 Kč, obec Pohled 19.600 Kč 

a farnost 33.400 Kč. Jedna vdova v Pohledu věnovala na opravu varhan 

60.000 Kč. V kostele sv. Anny se pokračuje také v restaurování bočního oltáře 

v hodnotě 176.755 Kč. Na financování se podílí Ministerstvo kultury ČR ve výši 

150.000 Kč, obec Pohled 4.400 Kč a farnost 22.355 Kč.  

 

Ve Skuhrově v kostele sv. Mikuláše se podařilo opravit elektroinstalaci ve výši 

cca 150.000 Kč (40.000 Kč fond Solidarity HK), vitrážová okna cca 200.000 Kč, 

kostelní lavice cca 80.000 Kč, schodiště a mnoho dalšího se povedlo díky štědrosti 

farníků.  

 

Velké díky patří všem, kdo jakkoliv pomohli nebo tyto akce ekonomicky 

podpořili. Pán Bůh zaplať. 

 

Jak jistě víte, Církev v naší zemi se již financuje sama. Jak říká jeden kolega: 

„Žijeme z Boží milosti, z darů věřících a sbírek.“ Farnosti zatím nemusí platit své 

kněze. Kněz platí symbolický nájem na faře a z vlastních zdrojů platí osobní 

automobil i jeho provoz.  

 

Příspěvky a dotace na opravu kulturních památek se musí žádat na mnoha 

institucích. Podpora je vždy spojena se spoluúčastí farnosti. Dary církvi jsou 

uznatelnými položkami a je možné jimi snižovat daňové zatížení. Finanční dary 

je možné předávat osobně nebo na účet farnosti. Potvrzení o daru Vám rádi 

vystavíme.  

S díky a požehnáním 

 

P. Olda Kučera 

 

 

 

 

 

nová střecha  

nad sakristií 

kostela 

sv. Kateřiny 
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Otevřený kostel 

 

Myslím si, že jedna z důležitých aktivit naší farnosti v posledních letech je 

otevřený kostel o víkendech během letních prázdnin. Přestože je pro mě čas 

o prázdninách vzácný, snažím se vždycky si vyhradit také nějaký na to, abych 

mohla kostel hlídat. 

Je to příležitost pozvat lidi dovnitř, popovídat si s nimi nebo je nechat jen tiše 

obdivovat náš kostel. Někteří se rádi seznámí s jeho historií a ptají se na další věci, 

které je zajímají. Jindy jde rozhovor víc do hloubky a dotýká se naší víry. Někdy 

je možné někoho pozvat znovu na mši svatou, na které už dlouho nebyl. Zvlášť 

ráda mám děti, často jsou zvídavé i povídavé a je radost s nimi komunikovat 

a třeba společně poznávat zajímavosti našeho kostela. A když tam chvilku nikdo 

není, je to zase příležitost strávit ten čas jen s Bohem.  

Všichni příchozí jsou vděční, že je kostel otevřený, že si ho mohou projít nebo jen 

tak spočinout. Díky návštěvníkům jsem se také začala dívat na náš kostel novýma 

očima a zdá se mi mnohem krásnější než dřív . Doufám, že se nám podaří 

i v dalších letech nacházet ochotné lidi, pro které je to důležitá a smysluplná 

aktivita.  

 

Vybrané zápisy z návštěvní knihy našeho kostela NPM: 

 

Působila na mě nádherná atmosféra. 

Velmi působivý výklad průvodce, ochota a vstřícnost. 

Děkuji za možnost prohlédnout si tento krásný kostel. 

Děkuji vám za otevřený kostel a skvělý výklad. 

Děkujeme za krásný zážitek při prohlídce kostela všem, kteří se na tom podíleli. 

Přejeme mnoho hezkých dní naplněných láskou a radostí. S úctou se skláníme 

před umělci z minulosti. Kostel je světovým unikátem.  
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Při naší návštěvě místního kostela jsme byli mile překvapeni krásným interiérem, 

moc se nám líbí, a varhany podtrhly zážitek. Zaujala nás i kovová tepaná mříž od 

Jiřího Němečka z Velkého Dřevíče, kterého osobně známe. Díky.  

Krásny kostol, krásne spomienky z detstva… Moji rodičia tu mali svatbu. 

Ďakujem za krásny zážitok… 

Návštěva kostela nás pohladila po duši. 

Děkujeme za možnost prohlédnout si tento Boží stánek. 

Kostel má silné charisma.  

Krásné místo k zastavení, pohladí duši.  

Děkujeme za krásnou atmosféru tohoto kostela.  

Díky za milé uvítání.  

Děkujeme za pěknou prázdninovou prohlídku. Kostel je nádherný.  

Krásný, zachovalý kostel, z kterého dýchá pohoda. 

Jsme rádi, že jsme se mohli podívat dovnitř.  

Nádhera!!! Děkujeme. 

Jsme rádi, že jsme se na své cestě po ČR zastavili zde, v Havlíčkově Brodě a ve 

zdejším kostele. Paní kastelánka nás upozornila na další zajímavosti města a 

okolí. Určitě se sem vrátíme! Děkujeme. 

Překrásná historická památka. Děkujeme. 

Krásný kostel, jsme rádi, že jsme si tento zajímavý skvost mohli prohlédnout…  

Poprvé jsem uvnitř, děkuji. Krásné. 

Děkujeme za možnost navštívit tento kostel. Inspirativní, klid, mír… 

Vrátil jsem se na místo, kde jsem před 80 lety jako malý chlapec 5 let ministroval. 

Moc děkujeme za krásnou přednášku a možnost vrátit se na okamžik do dětství, 

kdy jsem tu s dědečkem trávila nedělní rána. 

Často a ráda se vracím do rodného města. Bůh vám žehnej! Hezké 😊 

Vďaka, že je kostol otvorený. 

Krásný kostel a okolní náměstí. Je vidět, že se někdo dobře stará. 

Velmi krásný a úchvatný kostel i s náměstím – jedno z nejhezčích náměstí, co jsem 

viděla. 

Děkujeme všem, kteří se starají o tento kostel. 

Stojí nejen za prohlídku, ale i za zamyšlení. 
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Děkujeme, že máte otevřený kostel, je moc krásný. 

Děkuji za zpřístupnění tak nádherného místa plného oduševnělosti. 

Při prázdninovém putování jsme se zastavili k občerstvení těla i duše v tomto 

krásném kostele. Děkujeme. 

Děkujeme za vlídné a laskavé přijetí. Prohlídka byla velice zajímavá. Rádi se 

zastavíme znovu. 

Jsme nadšeny! Moc hezký kostel! A nádherná atmosféra! Děkujeme. 

Máte krásný kostel plný duchovní síly. Děkujeme. 

Při svém přejezdu z Pelhřimova do Libchav jsem se neplánovaně zastavila ve 

městě. Otevřený kostel mě moc potěšil. Rozpisy jednotlivých kaplí – to je skvělý 

nápad. Děkuji. Ať se vám daří uskutečňovat další nápady. 

Děkujeme za možnost spatřit krásný chrám Boží a pomodlit se k Pánu Ježíši 

a Panně Marii.  

Skvostný kostel. Děkujeme za umožnění prohlídky! 

Děkujeme za podrobné informace a možnost nahlédnutí téměř všude. Neobvyklé 

a měly by vás ostatní kostely následovat. 

Krásný zážitek z prohlídky. 

Byl to pro mě požehnaný začátek neděle. Děkuji. 

Moc hezký kostel. Pěkná květinová výzdoba. 

Díky za chvíle ticha, ztišení a chládku… 

Tolik gotické a barokní krásy! 

Krásný prostor k modlitbě i zamyšlení. 

Vše dobré havlíčkobrodské církvi. 

Máte nádherný kostel, přeji vám hodně věřících a hodných lidí. 

Odcházím s krásným pocitem v duši. 

Přenádherný kostel! 

Navštívili jsme vás kostel a užasli jsme nad tou dokonalostí a nádherou. Moc 

děkujeme a jsme moc rádi, že jste. 

*** 

Za dobu, co je u nás o prázdninách otevřený kostel, tu byli návštěvníci ze všech 

koutů České republiky a dále ze Slovenska, Itálie, Francie, Filipín, Maďarska, 

Ukrajiny, Kanady, Nizozemí, Japonska, Rakouska a Španělska. 

JS  
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Hlídání kostela 

Papež František opakovaně vybízí, aby 

církev vycházela ze své uzavřenosti vstříc 

dnešnímu člověku a aby to činila nezištně. A 

církev - to jsme  my  věřící, všichni, kteří 

chodíme na mši svatou děkovat a chválit 

našeho Pána.  

Páter Petr Soukal již loni vymyslel, že 

necháme dveře našeho chrámu 

o prázdninových víkendech i o svátcích 

otevřené. Bylo zapotřebí, aby přišli 

dobrovolníci a prostor hlídali. Historii 

chrámu a zajímavé informace o výzdobě 

kostela, o obrazech a sochách nám zpracoval 

a napsal pan učitel Staněk. Letos jsem se 

dohledu nad dobrovolníky ujala já a dbala 

jsem o to, aby v rozpisu byly zaplněny všechny předepsané dny a časy. 

Vzpomínám na svoji první službu v našem kostele. Byl to zvláštní pocit, úplně 

jiný, než při běžné mši. Tajuplný prostor mi vnášel klid do duše, ale i rozechvění, 

kdo přijde. Vnímala jsem obličeje známé i neznámé a snažila se v nich vyčíst, 

proč ti lidé přišli. Zda jsou věřící, hledající, nebo sem nakoukli jen proto, že bylo 

otevřeno. Obzvlášť mladí lidé byli bezprostřední a humorní. Děti zajímaly 

biblické postavičky před oltářem. Vznikaly i veselé  situace. Když bylo málo 

návštěvníků, měla jsem prostor na ztišení a modlitbu, byl to krásně strávený čas. 

Proto mě velmi překvapilo, že tak málo lidí z farnosti této šance využilo a bylo 

ochotno věnovat svůj čas prázdninovému hlídání kostela. Kněz opakovaně prosil 

o pomoc a důchodci v mém věku se téměř nehlásili. Chápu rodiny s dětmi, byly 

prázdniny a rodiny měly svůj program. Většinou přišli pomoci jen ti, co vloni. 

Ostatní na mé prosby říkali, že nemají čas, každý si plánoval něco jiného. Proč 

tomu tak je? V našem věku už přece  musíme vědět, že máme větší část života za 

sebou. Copak nevíme, že se budeme jednou zodpovídat nejen z toho, co jsme 

udělali, ale i z toho, co jsme neudělali?  Nebudeme mít před Stvořitelem prázdné 

ruce? Copak si neuvědomujeme, že i pro nás by to bylo obohacení? Kam stále 

spěcháme?  

Chtěla bych moc a moc poděkovat těm, kteří přišli, pomohli svou službou 

a strávili v kostele určitý čas.  Díky a Pán Bůh zaplať.  

Eva Křížová  
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Ohlédnutí za farní poutí do Číhoště 

Milé sestry a bratři, dovolte mi ohlédnutí za poutí naší farnosti do Číhoště, která 

se uskutečnila v sobotu 19. září 2020. Tato pouť byla opravdu ve znamení 

otcovské štědrosti našeho Boha k nám nehodným. Člověk vždy vychází s pocitem 

odpovědnosti za ty, kterým slíbil, že je ponese, a zároveň si je vědom, že to bude 
něco stát. Pro každého je to vždy něco jiného a pokaždé je to vždy něco jiného. 

Ona pouť nezačíná tím vykročením od fary ve 3:00 hodin, ale v srdci ve chvíli, 

kdy řekneme Bohu: „ANO tady jsem! …a chci jít, chci jít za Tebou, nést Ti farní 

rodinu, nést Ti rodinu, kterou jsi mi svěřil, nést Ti rodinu, do které jsi mě přijal…“ 

Pouť začíná jen tehdy, a pokud to opravdu chci. Jen ve svobodě lze vymodlit 

požehnání těm, pro které se obětuji. Vždyť na konci každé pouti na nás čeká 

Spasitel s otevřenou náručí a co víc, když s ním chceme kráčet v jednotě, tak nás 

i na této pouti podpírá, zvedá, když padáme, a obmývá naše rány. 

A tak jako ranní svítání do mlžných temnot, kdy rozlil Bůh své požehnání na nás, 

tak já chci povzbudit vás všechny a každého jednotlivě a poděkovat, jak úžasné 

společenství vytváříme. 

 

Již po několikáté s námi putují lidé, kteří jsou i z velkých dálek, putují s námi lidé, 

kteří hledají a nejsou ještě plně rozhodnuti kráčet za Pánem. Nevěřící chtějí, 

abychom se za ně modlili a obětovali. Každým krokem z nás Bůh smývá naši 

pýchu a učí pokoře, každým krokem Bůh přetváří naši zášť v odpuštění, každým 

krokem Bůh uzdravuje naše bolavé nitro, každým krokem Bůh svlažuje naši 

vyprahlost… 
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Chvíle plnosti ve společenství s Bohem, tak lze popsat různorodost poutníků, 

které spojuje jen Pán, které nerozděluje odlišnost názoru, které nerozděluje 

vzájemná antipatie, které nedělí hranice věku, ale které všechny semkne Pán do 

plodícího olivovníku. A přesto, že nás díky pandemii bylo v Číhošti fyzicky méně 

než v letech předešlých, tak nám dal Bůh prožít mši svatou i přes zjevné vytížení 

kostela, protože ten den jsme byli již třetí skupinou, která Číhošť navštívila. 

A poutní oběd na farní zahradě tak trochu připomínal rozmnožení chlebů a ryb. 

Nejenže jsme se všichni dosyta najedli, ale ještě zbylo tolik, že jedli také všichni 

na další večerní akci na faře. Nejen, že jsme vybrali peníze, které pokryly cenu 

obědů, ještě jsme přispěli do rozpočtu farnosti částkou 1.400 Kč.  

Náhodní kolemjdoucí z jiné skupiny se dokonce nechali slyšet, že by také chtěli 

patřit do takové farnosti! 

A to je přesně ono, to je to největší povzbuzení, to je to, co chceme a co tvoříme… 

Vzájemná úcta, respekt, soucit, odpuštění, štědrost a hlavně pohled, který není 

upřen do strany, jestli je někdo takový nebo makový, ale pohled upřený do sebe, 

do svého srdce, v kterém vítězně sedí na trůně náš Král a Pán Ježíš Kristus! Bůh 

žehnej a dej prožívat toto každému z naší farní rodiny, každému z rodiny, kterou 

nám Bůh svěřil, každému z rodiny, do které nás Bůh přijal! 

 Jan Mašek, hlavní organizátor pouti 

 

 

Modlitba za naši farnost 

 

Bože, náš dobrotivý Otče, 

Ty znáš naše úmysly a vidíš do našich srdcí. 

Prosíme Tě vroucně za celou naši farnost i všechny naše kněze. 

Ať mezi námi vládne Tvůj pokoj, dobrá vůle, vzájemné pochopení 

a ochota k odpuštění různých zranění. 

Daruj nám, prosíme, své požehnání a pomoz nám, 

ať si společně pomáháme na cestě k Tobě do nebeského domova. 

Skrze Krista, našeho Pána.  

Amen.  
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Dobrý večer z Českých Budějovic 

 

V říjnu 2020 onemocnělo mnoho lidí nemocí COVID-19. Byla zpřísněna různá 

opatření, až byly nakonec zavřeny kostely, tak jako na jaře, a lidé nemohli 

přicházet na bohoslužby. Abychom byli aspoň trochu ve farnosti spojeni, nabídl 

nám P. Petr večerní společnou modlitbu, streamovanou na YouTube. Každý večer 

usedali havlíčkobrodští farníci v 19 hodin k počítači a kromě modlitby měli 

možnost poslouchat i četbu na pokračování. Postupně začali psát do chatu své 

prosby a díky, aby se tak připojili k modlitbě.  

Tato večerní modlitba nezůstala jen v Havlíčkově Brodě. Záhy se začali 

připojovat i další přátelé, známí a příbuzní napříč celou republikou, kteří se 

o tomto streamu nějak dozvěděli. P. Petr na úvod připojil mapu pro představu, 

z jakých míst se lidé modlí.  

Za ty dva a půl měsíce pravidelné modlitby vznikla virtuální přátelství. V chatu 

bylo plno vzkazů a milých pozdravů. Dennodenně jsme mohli číst pozdrav 

„Dobrý večer z Českých Budějovic .“ Tak až v Českých Budějovicích se 

dověděli, že se Havlíčkův Brod večer modlí? Poprosili jsme paní Marii 

Benešovou, zda by o tom mohla něco napsat do našeho farního časopisu Agapé. 

 

*** 

 

Zdravím všechny přátele nejen z Havlíčkova Brodu😊. Chtěli byste vědět, jak 

jsem se dozvěděla o havlíčkobrodských streamovaných modlitbách? Na jaře jsem 

se na webu Liturgie.cz účastnila online přednášek o breviáři. Byla jsem nadšená. 

Přednášky měly jen jednu chybu – skončily příliš brzy. A já končit nechtěla. A tak 

jsem googlila tak dlouho, až jsem objevila kanál Don Pietro. Zamyšlení nad 

evangeliem, výklad katechismu… Super! Není se tedy co divit, že jsem se rozhodla 

„vyzkoušet“ i streamovanou modlitbu. 

Nebudu lhát. Ze začátku jsem byla spíš skeptická. Modlit se přes YouTube? Hm. 

Velmi brzy se ale moje nedůvěra v tuto formu modlitby rozplynula a já se každý 

den nemohla dočkat 19. hodiny. Někdy jsem se modlila s rodinou, někdy 

s kamarády v kostele, někdy sama… Užívala jsem si i četbu na pokračování. 

Kniha Plná slávy byla skvělou volbou. Stejně tak Popoupo, které, ač určeno 

dětem, má hodně co říct každému. 
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Vše bylo krásné, pokojné, otec Petr měl hezká zamyšlení nad evangeliem… A pak 

to přišlo. Žádost, abychom se aktivněji zapojili do modlitby. Třeba tak, že 

natočíme svoje zamyšlení k úryvku evangelia. Na internetových stránkách 

havlíčkobrodské farnosti byla tabulka s termíny. No, to snad ne! Mám se natáčet 

na internet, když to ani neumím. A pak video včas poslat otci Petrovi. Hrůza!!! 

Nakonec jsem do toho šla třikrát. Díky streamovaným modlitbám se výrazně 

zvýšily mé digitální kompetence 😊. 

Jak už jsem se zmínila, ze začátku jsem této formě modlitby moc šancí nedávala. 

O to větší radost jsem pak zažívala (a zažívám). Najednou už jsme nebyli 

anonymní sledující. Začali jsme se poznávat. Začali jsme se mít rádi. Díky 

streamovaným modlitbám vzniklo krásné společenství lidí z celé České republiky. 

Lidí, které v modlitbě spojil sám Pán. 

I když už každodenní streamované modlitby skončily, alespoň částečně jsme spolu 

zůstali v kontaktu. Moc bych si přála, aby naše virtuální přátelství pokračovalo 

i v reálném světě a vyústilo v osobní setkání. Dá-li Pán… 

Se srdečným pozdravem 

Marie Benešová 

 

*** 
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Výročí premonstrátů 
 

V závěru roku 2020 byly zahájeny oslavy jubilea, 

kterými si budou premonstráti na celém světě 

připomínat 900 let od chvíle, kdy byl v roce 1121 

v severofrancouzském údolí Prémontré (odtud název 

premonstráti) potulným kazatelem svatým 

Norbertem z Xantenu založen první premonstrátský 

klášter. Jako samostatný a svébytný řád byli pak 

premonstráti uznáni roku 1126 papežem 

Honoriem II. Záhy poté se začali rozšiřovat do téměř 

celé Evropy. Zajímavostí je, že ostatky sv. Norberta 

jsou od roku 1626 uloženy v premonstrátském 

klášteře v Praze na Strahově. 

 

Řeholní život premonstrátů je vázán řeholí svatého Augustina. Jsou řeholními 

kanovníky, což znamená, že jejich hlavním působištěm je fara, nikoliv klášter. 

Žijí na farách v okolí a několikrát za rok se scházejí ke společným činnostem 

v klášteře. 

 

Na českém území byl první premonstrátský klášter založen v roce 1143 v Praze 

na Strahově premonstráty, kteří přišli z kláštera Steinfeld na pozvání 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka. Později bylo na území Čech a Moravy 

založeno ještě dalších 11 klášterů, z nichž jsou dodnes aktivní čtyři: Strahov, 

Teplá, Želiv a Nová Říše. V Doksanech u Loun se nachází ještě klášter sester 

premonstrátek, který však není samostatnou jednotkou a je spravován ze 

Strahova. Na celém světě je dnes celkem 97 řeholních domů a 1236 členů řádu, 

z nichž jsou 3 biskupové, 884 kněží, 265 řeholních sester a další (seminaristé, 

diakoni, laičtí bratři, novici a postulanti). 

 

V předešlých letech se želivští premonstráti starali také o farnost Havlíčkův Brod 

a přilehlé excurrendo farnosti v okolí. Připomeňme si jména duchovních správců 

z poloviny devadesátých let 20. století až do roku 2017: 

 

P. Jáchym Jaroslav Šimek, OPraem. (dnes působí jako opat kláštera 

premonstrátů v Želivě) 

 

P. Jindřich Zdík Zdeněk Charouz, OPraem. (dnes působí jako farář ve farnosti 

Vladislav u Třebíče v brněnské diecézi) 

 

P. Marian Pavel Sokol, OPraem. (dnes působí jako děkan ve farnosti Hlinsko 

v Čechách a administrátor excurrendo farnosti Včelákov) 
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P. Irenej Juraj Hlavačka, OPraem. (působil jako administrátor farnosti 

Vilémov u Golčova Jeníkova, zemřel 3. listopadu 2014) 

 

P. Jan Sarkander Jakub Med, OPraem. (dnes působí jako farář ve farnosti 

Úsobí a administrátor excurrendo farností Štoky, Svatý Kříž a Herálec) 

 

P. Adrian Jaroslav Sedlák, OPraem. (dnes působí jako farář ve farnosti 

Heřmanův Městec) 

 

P. Tomáš Rastislav Höger, OPraem. (dnes působí jako provizor na generalátu 

premonstrátského řádu v Římě) 

 

P. Jan Nepomucký Ladislav Novák, OPraem. (dnes působí jako výpomocný 

duchovní ve farnosti Polná) 

 

P. Hroznata Pavel Adamec, OPraem. (dnes působí jako děkan ve farnosti 

Humpolec a administrátor excurrendo farností Lipnice nad Sázavou, Skála 

a Mladé Bříště) 

 

P. Damián Kristián Vrchovský, OPraem. (dnes působí jako farář ve farnosti 

Zbraslavice a administrátor excurrendo farností Bohdaneč, Červené Janovice 

a Pertoltice) 

 

P. Gorazd Tomáš Plavnický, OPraem. (dnes působí jako farní vikář ve farnosti 

Humpolec) 

 

S naší havlíčkobrodskou farností je významně spjat také opat želivského kláštera 

P. Vít Bohumil Tajovský, OPraem. (1912 – 1999), který se narodil v nedaleké 

vesničce Klanečná. V roce 1931 maturoval na zdejším gymnáziu. Později po 

propuštění z dlouholetého vězení, kdy mu byl odňat státní souhlas s výkonem 

kněžské služby, pracoval v civilním zaměstnání a žil v Havlíčkově Brodě 21 let 

v zahradním domku u vily někdejšího ředitele havlíčkobrodské nemocnice 

vládního rady MUDr. Pavla Trnky. Dodnes na něj řada havlíčkobrodských 

farníků vzpomíná jako na vzácného člověka. Po roce 1989 se vrátil do želivského 

kláštera a zapojil se do obnovy řeholního života. Zemřel 11. prosince 1999 

v Želivě v den 50. výročí číhošťského zázraku. 

 

Premonstrátskému řádu přejeme k jeho 900. výročí všechno dobré, nechť 

vzkvétá a naplňuje odkaz svého zakladatele svatého Norberta! 

 

Jan Pavlík 
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Skauting v době koronaviru 

Únor loňského roku. Začínali jsme připravovat skautský tábor, měli naplánováno 

několik výletů a akcí, víkendovku, vlčácké i skautské schůzky probíhaly 

v obvyklý den i čas. Vše bylo v pořádku. Netušili jsme, že za pár týdnů nic z toho 

nebude. 

Já osobně jsem nebral zprávy ve skautském kontextu nijak vážně. Byl tu virus 

v Číně a bylo jasné, že se dostane i k nám. Ale ani ve snu mě nenapadlo, jaký 

dopad na svět, na nás, na naši společnost, na skauting bude mít. 

Nedlouho poté, co se virus objevil v naší zemi a začal se bleskově šířit, byla 

skautská činnost zakázána, pozastavena. Chápali jsme, že se nejedná o zákaz jako 

v době před revolucí, ale jedná se o ochranu zdraví našeho i našich bližních. 

Nesměli jsme se tedy stýkat osobně, ale plnit skautský zákon a sliby jsme mohli 

i nadále. 

Nedlouho po pozastavení činnosti začalo mnoho skautů pomáhat ve společnosti. 

Dobré skutky jsme stále mohli dělat. Chodili jsme pomáhat a nakupovat starým 

lidem, abychom je chránili před epidemií, pomáhali v nemocnicích a snažili se 

pomoci, kde bylo potřeba. Nezapomínali jsme ani na naše oddíly. Místo 

klasických schůzek se rozjely online schůzky, akce jsme sice zrušili, ale tábory se 

nadále plánovaly, i když nebylo vůbec jisté, zda se budou moci uskutečnit. 

V našem skautském oddíle Blesk se skauti snažili mít online schůzky, ale nemělo 

to velký účinek, protože jsme nevěděli, jak je pojmout. Vlčatům jsme každý týden 

posílali různé skautské úkoly a aktivity, které by mohly dělat, posléze jsme ale 

zjistili, že jsou zahlceni školou, proto jsme od tohoto způsobu upustili. 

Na přelomu května a června se situace v naší zemi zlepšila natolik, že jsme dostali 

povolení naši činnost obnovit. Okamžitě jsme rozjeli vlčácké i skautské schůzky, 

s nezbytnými opatřeními, jako třeba desinfekce apod. Bylo jisté, že se bude moci 

uskutečnit i tábor, což byla skvělá zpráva, protože bez něj bychom přišli o to 

nejlepší. Tábor proběhl v pořádku, všichni jsme si ho užili. Bylo skvělé být jako 

oddíl pohromadě, bylo to opravdu úžasné. 

Září - začátek nového skautského roku. Tradiční zahajovací schůzka, schůzky, 

mnoho plánů před námi. 

Říjen - obnovený zákaz činnosti. Již jsme nebyli tak aktivní jako na jaře. Všichni 

členové oddílové rady byli opravdu velmi vytíženi, ať už školou či prací, proto na 

skauting nezbývalo mnoho času a dá se říci, že jsme se takříkajíc ponořili do 

předčasného zimního spánku. 
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Co nás trochu nastartovalo, byla starost, že se garáže na farském dvoře budou 

bourat. V jedné z nich jsme měli veškerý náš táborový materiál a řešili jsme 

problém, kam ho přestěhovat. Otec Oldřich nám pomohl a nabídnul nám čtyři 

dřevěné přístřešky na farské zahradě jako místo pro uskladnění materiálu. 

Následovaly dvě sobotní brigády, během kterých se nám podařilo veškerý 

materiál přemístit.  

Potom jsme si řekli, že když teď nejsou skautské schůzky a klubovna je prázdná, 

proč toho času nevyužít a nevyřešit problémy, které nás pálí, ale nebyl čas se jimi 

zabývat? 

V první řadě se jednalo o podlahu v klubovně. Je v kritickém stavu. Otec Oldřich 

nám nabídnul, že sežene firmu, která by nám podlahu opravila, což byla skvělá 

zpráva. Proto jsme na konci ledna vystěhovali klubovnu, která nyní zeje 

prázdnotou a čeká na novou podlahu. Chceme toho stavu využít a vyřešit další 

věci, jako třeba obnovu zastaralé elektrické sítě či vymalování klubovny. 

Snažíme se také připravovat letní tábor, protože věříme, že se přes léto opatření 

opět uvolní a budeme se moci sejít alespoň na táboře. 

Jak se bude situace vyvíjet, nevíme. Budeme se snažit jí přizpůsobit takovým 

způsobem, abychom mohli i nadále konat to, co nás činí skauty, a nadále plnit 

naše sliby a zákony. 

Pavel Blažek 
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20 let Modliteb matek v havlíčkobrodské farnosti 
 

Začátkem roku 2001 jsem se na duchovních cvičeních dověděla o Modlitbách 

matek. Myšlenka a spiritualita tohoto hnutí mě doslova nadchla, byla jsem si jista, 

že informace o Modlitbách matek se ke mně nedostala ,,jen tak náhodou.“ Bylo 

mi doporučeno modlit se desátek růžence s tajemstvím „Kterého jsi Panno 

v Betlémě porodila“ – a čekat, koho mi Pán pošle, abychom se mohly modlit 

společně.  

 

Dne 21. 2. 2001 jsem si do kalendáře napsala: Dnes jsme se poprvé sešly, abychom 

se modlily za děti. Paní Lída Doležalová, Mirka Doležalová, paní Mgr. Dolejší 

a já. BOHU DÍKY. Od tohoto setkání uplynulo 20 let, kdy se skupinky maminek 

a babiček pravidelně 1x týdně schází ke společné modlitbě za děti a vnoučata. 

 

Hlavní pilíře spirituality Modliteb matek jsou odevzdání a důvěra. Vše, co 

prožíváme, s důvěrou odevzdáváme v modlitbě do Božích rukou. Tři neméně 

důležité zásady našich setkání jsou: neradit si, nekritizovat se a být diskrétní 

k tomu, co bylo na setkání řečeno. 

 

Když se ohlížím na roky minulé, uvědomuji si věrnost maminek v modlitbě, 

vytrvalost v docházce na setkání. Nic pro nás nebylo důležitější, než modlitba za 

děti, dodržení slibu času, který jsme se rozhodly věnovat setkání s Bohem. 

Vybavují se mi setkávání na faře, kde se netopilo, ale i radost a nadšení ze 

společného zpěvu, který energicky doprovázela na klavír Pavlínka Netušilová. 

Vybavují se mi tváře, úsměvy i slova o bolestech, trablech a zkouškách. Některé 

maminky - babičky si Pán povolal, zůstala prázdná místa… Za jejich přátelství 

a vzájemnou podporu v modlitbě jsme Pánu děkovaly při lednovém třídenní. 

Vzpomínaly jsme na Martu Merunkovou, Věru Horákovou, Lidušku Dvořákovou, 

Aničku Sommerovou, Marcelku Rasochovou, Aničku Vondráčkovou, Aničku 

Vokálovou, Marii Lhotskou, Vlaďku Kiššovou, Vlastičku Burešovou, Boženku 

Váňovou, Františku Pecnovou a Marii Kunstarovou. Prosily jsme, aby byly Pánu 

blízko, aby žehnal rodinám jejich dětí a vnuků. 

 

Poděkování za 10 let Modliteb matek se konalo v zasedací místnosti Rolnického 

domu u nádraží ČD. Za 15 let Modliteb matek jsme děkovaly při mši svaté a pak 

v Mateřském centru Zvoneček. Pozvána byla národní koordinátorka Markéta 

Klímová. Společnou modlitbu, chvály a díky ozdobila svým zpěvem hudební 

skupina Výbuch. Markétě se líbili a pozvala je, aby zpěvem a hudbou sloužili na 

Národním setkání Modliteb matek v Brně a dvakrát v Pardubicích. Na Národních 

setkáních jsme vždy zažily úžasnou atmosféru a velké povzbuzení. 
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Loňského roku byl připraven veliký plán děkovných 

poutí jednotlivých diecézí u příležitosti 25 let Modliteb 

matek v Česku. Vše bylo kvůli koronavirové pandemii 

zrušeno. Nekonalo se Národní setkání, ani duchovní 

obnova, nic, na co jsme se těšily a připravovaly. 

 

Kam nás Pán vede? Jak oslavit a poděkovat za 20 let 

společenství Modliteb matek v naší farnosti? 

Vnímáme, že společná modlitba v tomto čase a 

zkoušeném světě je velmi důležitá. Je to prověrka naší věrnosti, našich schopností 

hledat cesty a možnosti jak v modlitbě nepolevit. Setkávání týden co týden jsou 

omezena počtem osob.  Nyní je čas tiché a vytrvalé modlitby v ústraní, v rodině, 

v malém společenství. Díky za maminky, které se modlí na společných 

procházkách, přes telefon, díky maminkám, které modlitbu nepřerušily, protože 

mají výhodu příbuzenské vazby. V mé skupince jsou starší ženy. Zcela 

pochopitelně se obávají nákazy, proto jsme se domluvily, že se budeme modlit 

doma v čase, kdy bychom se běžně setkávaly.  Vnímám tento čas jako šanci splnit 

doporučený požadavek modlitby desátku radostného růžence a prosím, aby mi 

Pán nějakou maminku ke společné modlitbě poslal… 

 

Jednotu společenství maminek z Česka i Slovenska, mimořádný zážitek Boží 

blízkosti, jsme měly možnost prožít při lednovém on-line Triduu, které s velkou 

obětavostí připravily maminky z týmu národní koordinátorky Markéty Klímové. 

Bohu díky za moderní technologie, které nám umožňují alespoň takto být spolu. 

 

Spojeny můžeme být každou druhou neděli v měsíci v 18 hodin skrze rádio 

Proglas, kde se modlí Modlitby matek. Každý druhý čtvrtek v měsíci v 18 hodin 

je na rádiu Proglas sloužena mše svatá za Modlitby matek. Dne 23. března 2021 

vychází v Katolickém týdeníku číslo 13 článek o Modlitbách matek. 

 

Drahý Pane, modlíme se za to, 

abychom se nepřestaly upínat k tobě 

v této těžké době. 

Ty jsi náš Bůh, 

Bůh lásky a milosrdenství. 

Prosíme, chraň nás ode všeho zlého 

a od veškerého pokušení zaměřovat se 

na nesprávné věci. 

Prosíme tě, chraň nás, naše děti, naše rodiny. 

Pane Ježíši, důvěřujeme Ti! 

Amen. 

Marie Topolovská 
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Modlitby otců 
 

Je dobře, že v Agapé máme prostor pojednat o hnutí Modliteb otců, a doufám, že 

se tohoto úkolu zhostím důstojně. Rok 2021 vyhlásil papež František Rokem 

rodiny, který začne 19. března 2021 (Slavnost sv. Josefa, hlavního patrona hnutí 

Modliteb otců) a v květnu pak budeme moci oslavit desáté narozeniny skupinky 

Modliteb otců na Havlíčkobrodsku.  

 

Moje osobní zkušenost s touto společnou modlitbou začala ještě o tři roky dříve, 

v roce 2008, a to ve skupince v Trutnově. Skrze ni jsem se naučil první větu 

z Písma svatého – Mt 18,20 („Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 

mém, tam jsem já uprostřed nich.“). Většinou nás však bývalo více a to i proto, 

že se pravidelně účastnil i náš kněz. Toto období by se dalo nazvat jako mé 

učednictví. 

 

Přestože jsem se ještě necítil jako otec, který by mohl vést skupinku modlících se 

otců, tak jsem se jím v květnu 2011 stal. To jsme se už s rodinou přestěhovali do 

Havlíčkova Brodu (a posléze do Okrouhlice). Na začátku jsme se setkávali občas 

a po domácnostech, ale brzy jsme zakotvili na faře a snažíme se takto modlit každé 

úterý od 20 hodin. Skupinka nejlépe funguje při maximálním počtu osm. Během 

těch deseti let naší skupinkou prošlo určitě mnohem více než osm otců, ale naše 

setkání ještě nikdy tuto číslovku nepřekročilo. V současnosti je nás 5 až 6. 

 

Řád této společné modlitby je určen modlitbami z knížečky Modliteb otců, avšak 

je to velmi podobné řádu, který jsme mohli zakoušet při streamované večerní 

modlitbě naší farnosti. Setkání zahajujeme úvodními modlitbami proloženými 

chvílemi ticha, pak následují chvály – je možnost zpěvu, rozjímání nad Božím 

slovem. Končíme odevzdáním manželek, dětí, kmotřenců, duchovních otců a 

dalších proseb do Otcovské náruče a zakončujeme modlitbou, kterou nás naučil 

Ježíš. 

 

Bylo by chybné domnívat se, že takováto setkání jsou určena pro „svaté otce“! 

Naopak, svatost, kterou v tomto společenství pozoruji, je často u mužů slabých 

(bojujících se závislostmi, rozvedených, atd.) a též mě obohatili muži z jiných 

denominací, než je církev katolická.  

 

Můj život je bohatě protkán aktivitami souvisejícími s tímto hnutím, ale to zřejmě 

bude lepší probrat při osobním setkání, kterému se v rámci možností nebráním. 

Proto rád závěrem uvádím svoji mailovou adresu, telefonní číslo a též internetový 

odkaz na hnutí Modliteb otců v ČR. 

www.modlitbyotcu.cz 

Karel Černý,  

veterinar.cerny@seznam.cz,777088180  

http://www.modlitbyotcu/
mailto:veterinar.cerny@seznam.cz,777088180
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Výbuch „operuje“ v Havlíčkově Brodě již 10. rokem 

Je krásné ohlédnout se na naše začátky, kdy mnozí z nás byli ještě děti, které nic 

neuměly (neuměly hrát, zpívat, neznaly noty… a tak podobně). Z těch dětí jsou 

ovšem dnes leadři kapely, kteří nás posouvají výrazně vpřed. To se týká sólových 

nástrojů, ozvučení, prezentací na webu, hledání nových písní.  

V průběhu času někteří naši kamarádi z kapely odešli, nové kamarády a přátele 

jsme mohli poznat. Deset let jsme se scházeli každý pátek na zkoušky. Je to 

neskutečné množství času, které jsme společnému dílu všichni s radostí  věnovali. 

Pořád nám dělá hraní velkou radost, dává nám smysl a naplňuje nás.  

Jestli máte chuť nás poznat a rozšířit naše řady, rádi Vás přivítáme. Děkuji svým 

kolegům a hráčům za parádních 10 let, za společenství, čas a společné sdílení.  

Společně se můžeme potkat na mši svaté každou první neděli v měsící 

v Havlíčkově Brodě (když to stav dovolí), na večeru chval nebo jen tak v kostele. 

Těšíme se na vás! 

  
 

VÝBUCH, křesťanské chválové hudební uskupení.  

Scházíme se každý pátek (když to situace dovolí) v 18,45 hod na brodské faře. 

Kontakt : vybuch@googlegroups.com 

Michal Topolovský 

  

mailto:vybuch@googlegroups.com
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Kázání o uzdravení malomocného 

 
Lv 13,1-2;44-46 

  Mk 1,40-45 
(6. neděle v mezidobí) 

  

Nedávno – přesně 11.2, jsme si připomněli „Světový den nemocných“. Také 

texty 6. neděle v mezidobí jsou o nemocných, můžeme zde nalézt jistou 

obsahovou souvislost, ale – zatímco dnes prakticky celý svět zahlcují obavy 

z virové nemoci Covid, svět starého i nového zákona sužovalo bezpočet nemocí 

a mezi nimi zvláště, rovněž velmi nakažlivé, malomocenství. Pravda, tyto nemoci 

nelze srovnávat, stejně, jako nelze srovnávat tehdejší léčebné metody s dnešními. 

To ani není předmětem biblických textů. Ty řeší situaci konkrétních lidí 

v konkrétní době a přístup těch, kteří s nemocnými mají co do činění. 

 

Tak například v prvém čtení z 3. knihy Mojžíšovy - Leviticus. Ta je souhrnem 

naučení, instrukcí a rad určených těm, kdož jsou z kmene Levi – odtud její název. 

To jsou ti, kteří z generace na generaci přijímají poslání levitů = kněží 

v izraelském společenství.  

 

V tomto úryvku je to sám Hospodin, kdož jim prostřednictvím svým pozemských 

zástupců – Mojžíše a Árona, sděluje, jak přistupovat k těm, u nichž se prokáže 

tato vysoce nakažlivá a ve své době neléčitelná, nemoc malomocenství. Instrukce 

jsou jasné, srozumitelné: ukázat se knězi, který jediný má právo prohlásit někoho 

za malomocného (případně za uzdraveného) a pak dodržovat pravidla chování, 

která (dnes bychom použili výraz karanténa) jsou velmi tvrdá a postiženého 

nemocí tělesnou, postihují i sociálně a nábožensky. Vždyť malomocný se nesmí 

s nikým stýkat, zdržovat se mimo společenství lidí, být vyloučen nejen ze 

sociálních kontaktů a vazeb, ale tím i náboženských – nemůže pro svou 

„nečistotu“, kterou s sebou nemoc přináší, praktikovat žádné rituální úkony – ty 

jsou vázány na společenství ostatního lidu. Z dálky (aby se zabránilo osobnímu 

kontaktu) musí vykřikovat upozornění na svoji nemoc (nemoc v té době je nadto 

chápána jako Boží trest, nemocný je považovaný a priori za velkého hříšníka, když 

jej Hospodin „potrestal“ touto závažnou nemocí). Viditelně se odlišovat od 

druhých svým, až odpudivým, vzhledem. (Roztržené šaty, rozpuštěné vlasy, 

zahalený vous.) 

 

Prvé čtení je instrukcí pro společenství, jak se chovat k malomocným, 

a malomocným ukládá natolik tvrdá pravidla, že je de facto odsuzují k smrti za 

živa. Vždyť žít bez ochrany společenství, způsobuje sociální izolaci, jejímž 

důsledkem je často i fyzická smrt. 
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Evangelium je jakoby opakem prvého čtení. Nemluví o pravidlech a jejich 

striktním dodržování, ale naopak. Vydává svědectví o lásce Božího Syna, který 

má soucit s druhými, dokonce v takové míře, že bez zábran poruší všechna 

pravidla, protože nade všechny zákony a příkazy (byť v tomto případě oprávněné) 

je pro Božího Syna láska k člověku. A onen malomocný jakoby to věděl. Tuší, 

dobře tuší, s kým má tu čest.   

 

(V dějinách Izraele bylo jen málo uzdravených malomocných, ale za uzdravením 

byl vždy mimořádný Boží zásah – jestliže tedy malomocný oslovuje Ježíše, má 

důvěru, že mu může pomoci, že je nositelem Boží moci.)  

 

Jako prvý porušuje pravidla 

tím, že přichází až 

k Ježíšovi, porušuje ustano-

vení o dodržování odstupu, 

a to proto, aby mohl Ježíše 

oslovit. Padá před ním na 

kolena – tento vazalský 

postoj vyjadřuje odevzda-

nost do rukou toho, před 

nímž klečím. A toto gesto 

vydání se, ještě podtrhují 

slova: „Chceš-li, můžeš mě 

očistit.“ Chceš-li!  

 

Malomocný tím vyjadřuje 

důvěru, že jeho uzdravení je 

zcela v Ježíšově moci – 

neříká: „můžeš-li“, ale 

apeluje na Kristovu vůli: 

„chceš-li“. A my si snad ani 

nedovedeme představit od 

Krista jinou odpověď: 

„Chci, buď čistý!“  
 

 

Je nade vší pochybnost, že Ježíš by malomocného mohl uzdravit jen pouhým 

slovem. Ale on jde ještě dál – až k osobnímu kontaktu. Překračuje tak všechna 

pravidla zákona. Sám se vystavuje nebezpečí nakažení, aby uzdravil 

malomocného – a to právě tím, co bolí více, nežli uhnívající maso – zapovězeným 

osobním kontaktem, dotekem, vztažením rukou. „A hned od něho 

malomocenství odešlo a byl očištěn.“ 
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Pak ovšem přijde příkaz, oproti předchozím zdánlivě banální: „Ne, abys o tom 

někomu říkal!“  Z hlediska malomocného jde o zdánlivě snadný, a přeci 

nesplnitelný příkaz. Jak nevyříkat, nevykřičet svoji radost nad uzdravením! Jak 

nemožné je pro něho mlčet o zázračném uzdravení, kterého se mu dostalo. 

Jenomže Ježíš, ví, proč mu to zakazuje. S každým dalším zázračným uzdravením 

se mu zmenšuje prostor pro jeho hlavní poslání – pro kázání Božího slova. 

S každým uzdraveným roste vůči němu zášť, až nenávist, mocných jeho doby a 

také vnější omezení. Číhají na každý jeho krok a čin, ztěžují mu život svými 

pomluvami, nepřímo brání dalším uzdravením i jeho misi kazatele.  

 

A tak onen malomocný svou neposlušností, svoji nezodpovědností, de facto 

odsuzuje Ježíše ke stejnému postavení, jakým předtím trpěl on sám. Četli jsme: 

„takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných 

místech.“  
 

Přesto, že je důvod jejich izolace jiný, malomocný se Ježíši „odmění“ tím, že mu 

brání v jeho činnosti a kolika jiným, stejně postiženým jako on, nepřímo zabrání 

být Ježíšem uzdraveni.  

 

Z tohoto příkladu neposlušnosti můžeme vidět, jaké jsou její důsledky. Nadto 

nepostihnou provinivšího se malomocného, ale i Ježíše. (Neposlušnost, 

svéhlavost, nezodpovědnost, sobectví s sebou vždy přináší také izolaci – od 

bližních – ať se jim uzavírá hříšník sám svou sebestředností, nebo se jich straní ti 

druzí pro jejich nesnesitelnou povahu a jednání.)  Naštěstí Ježíšova osamělost 

nezůstane utajena: „přesto k němu chodili lidé odevšad.“ Kdo hledá, touží, doufá, 

ten si cestu k Ježíši vždycky najde. Tenkrát na kamenité poušti, stejně jako dnes, 

ve vyprahlosti současnosti lidí s kamennými srdci. 

 

P. Jiří Vojtěch Černý 

 

 

Modlitba za důvěru 

 

Drahý Pane, prosím tě, pomoz mi lépe si uvědomit, jak bezpečné je vložit svůj 

život a svou budoucnost do tvých rukou. Ty jsi můj milující Otec a všemohoucí 

Bůh! Děkuji ti za tvou nesmírnou lásku ke mně. 

 

Pane, prosím, přijmi mé srdce, mou mysl, celou mou bytost. Vím, že když ti dám 

VŠE, budu v bezpečí tvých rukou. Vím, že si přeješ jen mé dobro. Odevzdávám ti 

své problémy, obavy a starosti o rodinu a přátele, své zdraví, svou práci i své 

finanční potřeby. Pane, ty mě znáš lépe než já sám sebe, a proto tě prosím, vezmi 

si dnes VŠECHNO, co mám a čím jsem. Amen. 
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Rodina a mše svatá 

Veronika Meisnerová  

 

Napadlo by vás někdy absolvovat se čtyřmi malými dětmi tři nedělní mše za jedno 

dopoledne? Zdravý rozum – nebo alespoň jeho zbytky (máte ty čtyři děti) – by vám 

to určitě nedovolil. A přece – nikdy neříkej nikdy. 

Klasické nedělní ráno v naší rodině. V sedm jdu budit své miláčky. Po pěti 

minutách, kdy bych ještě mohla dostat cenu za něžnost, polovina spí a druhá 

polovina dělá, že spí. Moje drahá polovička tyto dvě varianty různě střídá. Po 

dalších pěti minutách jsou všichni vzhůru, ale nikdo nechce vstát. Když vstanou, 

nechtějí jít do kostela. Když je přesvědčím, že Ježíš tam na ně čeká, uplynula už 

půlhodina. Jedna čtvrtina brečí, protože neví, co si má vzít na sebe (máme jen 

jednu holčičku), další dvě čtvrtiny jsou v sobě a taky brečí, důvody jsou pokaždé 

jiné, a přece tak podobné. 

Skok na osm hodin třicet minut. Stihli jsme to a konečně sedíme v „naší“ lavici, 

nejstarší syn ministruje. Naše první mše probíhá zcela standardně – ze zbožných 

dětských knížek je vlak, o nějž se dva nejmenší perou a který vypadává z lavice 

na obou stranách. Na začátku kázání jdeme čůrat a v tichu po proměňování se 

nahlas ptají, kdy už bude konec. Mezitím různě vybíhají z lavice nebo v ní padají, 

perou se, nahlas smrkají, pokřikují na známé, při pozdravení pokoje se pro změnu 

strašně stydí. 

Pak ale přijdete domů a nesete synovi na vyprání ministrantský oblek. A hned je 

všechno jinak. Konferenční stolek je přioděn bílým vyšívaným ubrusem, hledá se 

kalich, konvičky a hlavně hostie. Budou stačit dětské piškoty. Boj o to, kdo bude 

knězem, nevyhrává pravda a láska, ale téměř pětiletý věkový rozdíl. Takže máme 

ještě dva ministranty a jednu zástupkyni božího lidu. Mše je podstatně kratší, než 

ta první, ale nechybí nic, jen kázání je trochu zrychlené, přímluvy naopak velice 

aktuální za aktivní účasti všech. Nejdůležitější je přijímání, protože k němu 

můžou konečně všichni. Několikrát.  

Skončila druhá mše, ale ještě nejsou naplněny kněžské ambice prostředního syna. 

Tedy mše třetí, už poněkud improvizovaná, neboť tento náš potomek ještě neumí 

číst a kromě modlitby Otče náš si mnoho nepamatuje. Jak by také mohl… 

Ministranti i boží lid se vytrácejí, evangelium „čtené“ ze zákona o dani z přidané 

hodnoty snad neodporuje pravdám víry (při vaření oběda na to nemůžu tak úplně 

dohlédnout), ledacos je vynecháno, ale přijímání musí být. Konečně konec, říkám 

si. Všichni jsou venku, mají jiné hry.  
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Po chvíli za mnou přichází náš nejmladší, za sebou táhne - hádejte co. Ten 

ministrantský oblek budu prát raději až v sobotu večer. Obléknu mu ho a jdu se 

zvědavě podívat, co bude následovat, když je tu sám. Obývák je stále ještě kaplí 

(kdo to asi uklidí?) a tam, před oltářem, začal svůj soukromý obřad prostrací. Jsme 

ještě ve Velikonocích, nebo je to kněžské svěcení? Bůh suď. K tomu přidává 

pochod celým bytem s obrázkovou knížkou nad hlavou a procítěným zpěvem 

aleluja. Víc dohromady asi nedá, ale mně to stačí i tak. Tolik zbožnosti za jedno 

dopoledne. Asi si ten ministrantský oblek nebudu brát domů na vyprání tak často, 

vždyť se v tom kostele nemají čím zašpinit… 

 

vítězný článek literární soutěže, 

převzato z časopisu Rodinný život č. 4/2005 

 

 

*** 

Napomíná maminka syna: „Drmolíš modlitbu tak, že ti nerozumím ani jediné 

slovo.“ „Vždyť nemusíš, mami. Já se přece modlím k Pánu Bohu a ne k tobě.“ 

  



 

*** 

 

Jeden kněz vyjadřoval svou lásku k farníkům tím, že používal zdrobněliny. Na 

konci mše svaté se s nimi loučil slovy: „Děkuji vám, že jste v tak hojném počtu 

přišli do našeho kostelíčka, kéž bychom se tak jednou sešli i v nebíčku, prvně se 

však budeme muset sejít u posledního soudečku.“ 

 

*** 

 

Katecheta připomíná dětem, že by se měly snažit udělat každý den něco dobrého. 

„Udělal jsi včera něco dobrého, Pavlíku?“ „Byl jsem celý den u tety.“ „Ale to 

snad ještě není dobrý skutek,“ namítá katecheta. „Je,“ brání se Pavlík, „když 

jsem odcházel, byla velmi šťastná.“ 

 

*** 

 

Na venkovskou faru přijde tulák a spustí: „Jsem věřící, prosím o almužnu.“ 

„Tak aspoň udělej kříž, když jsi věřící,“ vybídne ho farář. „Ve jménu Otce i 

Ducha Svatého.“ „A kde máš Syna?“ „Tam na dvoře si prohlíží slípky.“ 

 

*** 

 

Zlodějský učeň krade panu faráři hodinky a přitom se zpovídá: „Kradu 

hodinky.“ „Snad – kradl jsem, ne?“ „Ano. Ukradl jsem hodinky.“ „Tak je vrať 

tomu, komu jsi je vzal.“ „Tak tady je máte.“ „Já je nechci. Vrať je tomu, komu 

patří.“ „On je ale nechce.“ „Tak si je nech.“ 

 

*** 

 

V kostele při kázání chce kněz zjistit zbožnost svých farníků: „Povstaňte, chcete-

li do nebe. Všichni věřící povstali, až na jednoho muže v první lavici. „Vy 

nechcete do nebe?“ ptá se udiveně kazatel. „Až umřu, tak ano,“ odvětil muž. 

„Ale vy jste to řekl tak, že jsem si myslel, že se jede hned teď.“ 

 

*** 

 

Pan farář byl na návštěvě ve velice zbožné rodině. Při odchodu se loučí se všemi 

a podá ruku i nejmladšímu synovi. Ten však mlčí. Rodiče syna povzbuzují: „Tak 

co se říká?“ „Pán Bůh zaplať, že odcházíte.“ 

 

*** 

  



 

 
On-line nabídka  

 

 streamovaná nedělní mše svatá v 9 hod z kostela 

Nanebevzetí Panny Marie 

 

 každé úterý v 19 hod – výklad katechismu 

 

 každou středu v 17 hod – náboženství pro děti po skype 

 

 každý den v postní době v 19 hod – společná večerní 

modlitba žalmů 

 

 každou neděli – kázání P. Petra Soukala 
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