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Ročník III.     Duben 2014             Číslo 27 
Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát 

 

 

Jedna věta z Otčenáše 

 

 Jak se blíží velikonoční svátky, je možné v kostele spatřit něco, co tam během roku nebývá – 

fronta před zpovědnicí. Potřeba vnitřní očisty se projevuje zvýšenou touhou po svátosti smíření. 

K jejímu užitečnému přijetí se nám rozhodně hodí i rada ze zamyšlení Maxe Kašparů: 

 „Ti, kteří chodí do zpovědnice už dlouho a pravidelně, mohou – a nad tím se každý zamysleme – 

propadnout určité zpovědní rutině. Ta spočívá v tom, že si postupem času vybereme několik vlastních 

hříšků, jenom těch malých kamínků z celé velké nůše, jako stavební materiál k postavení tradičního 

zpovědního vyznání a nezamýšlíme se už nad tím, že život přináší den co den nové události a nové 

situace, kde se můžeme dopouštět skutků, které mají rozměr kamenolomu. 

 Kromě toho bychom se měli konečně zamyslet nad obsahem jedné věty, kterou nás naučil 

samotný Kristus. V Otčenáši se modlíme, aby nám Bůh odpustil naše viny v takové míře, jako jsme i my 

odpustili našim viníkům. A to jsou vážná slova! Nevysypávat ve zpovědnici z nůše jenom kamení, 

které jsme do ní naházeli sami, ale před zpovědí vysypat před Boží tvář i kameny, které nás udeřily 

do tváře a přiletěly od lidí, kteří žijí kolem nás. Odpustit nejprve těm druhým a potom poprosit 

o odpuštění svých vlastních provinění.“ 

(z knihy Maxe Kašparů Po provaze ke Kristu) 

připravil Pavel Pokorný 
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Zažili jsme 
 

Duchovní obnova 
 V sobotu 15. března proběhla v naší 

farnosti duchovní obnova na téma „Lidské 

vztahy“, kterou vedl otec Antonín Krasucki. 

Pokusím se Vám předat některé myšlenky, 

které zde byly vysloveny. 

 Lidské vztahy se týkají každého z nás. 

Budeme-li mít dobré vztahy mezi sebou, 

budeme také více otevřeni Boží milosti. Bůh 

nám tak dá sílu budovat vztahy a mít více 

pochopení jeden pro druhého. 

 Toto téma bylo rozděleno do tří oblastí: 

1) Láska 

 Lásku potřebuje každý z nás. Opakem 

lásky je sobectví, které vede do záhuby. Láska 

znamená mít oči otevřené pro druhé, sloužit 

druhým, potěšit, povzbudit, být ochoten 

pomoci. Zároveň však nepanuje. V dnešní době 

jsme se odnaučili sloužit. Ptáme se: „Co mohu 

udělat pro druhé?“, anebo spíše: „Jak se 

druhým vyhnout, abych měl klid… jak 

se postarat o sebe?“ 

 Nikdo z nás není zbaven povinnosti 

druhému sloužit. Jsme Božím obrazem, jsme 

tedy stvořeni k lásce. Opravdová láska aktivně 

hledá příležitosti k lásce. O lásku se musíme 

každý den snažit, prosme tedy v modlitbě 

o schopnost milovat. Láska je ctnost 

neokázalosti. Funguje, i když ji nikdo nechválí. 

Ježíš říká: „Kdo tě uhodí…., tomu nastav 

i druhou.“ A co říkáme my? „Pomsta bude 

sladká…To si nenechám líbit… Jak se do lesa 

volá, tak se z lesa ozývá… apod.“ 

 Jak se máme modlit? Jako na benzínové 

pumpě: sedneme si a tankujeme Boží lásku. 

2) Důvěra 

 Každý z nás potřebuje důvěru tak jako 

ryba vodu. Důvěra je potřebná ve vztahu rodiče 

a dítěte, učitele a žáka, lékaře a pacienta, atd. 

Ztráta důvěry nebo její zneužití či porušení 

způsobují člověku skleslost, nejistotu, může 

vést k nemocem, bolestem až k ohrožení života. 

Příkladem nám je Ježíš, který důvěru vždy dával 

a nikdy ji nebral. 

 Proč je pro nás důvěra tak důležitá? 

 Jsme lidé a toužíme po přátelství, 

bezpečí, vřelosti a důvěře. Jde o to setkat se 

s člověkem, nejen jej potkat. Otázkou je, jak 

daruji druhému důvěru? 

 Tolik věcí nám důvěru bere, ať už 

v rodinách, církvi nebo farnostech chybí důvěra 

a srdečný styk. Odnaučili jsme se smát. 

 Zažíváme strach. Každý z nás jej zažívá. 

Nejsilnější protilátkou však je důvěra Bohu! 

To znamená procházet strachem opřen 

o důvěru v Pána. 

 Ztrácíme důvěru k sobě tím, že zakusíme 

selhání či ponížení. 

 Nebezpečí egoismu. 

Jak můžeme důvěru získat? 

 Říci ANO sobě samému, přijmout sám 

sebe takového, jaký jsem. 

 BÝT DOBŘÍ k sobě samým, důvěřovat si, 

udělat si na sebe čas. 

 PROŽÍT ODPUŠTĚNÍ, které každý z nás 

potřebuje. Právě odpuštění vytváří důvěru. 

Odpuštění je často dlouhý proces. Není to jen 

otázka citu, ale rozhodnutí. 

 LÁSKA ODPOUŠTÍ, nenechává druhého 

vydusit. 

 Umění PŘIJMOUT SLOVA ODPUŠTĚNÍ 

od druhých. 

 DĚKOVAT a nepovažovat vše 

za samozřejmost. Děkujme za všechno, 

za zdraví, pomoc, úsměv. Vděčnost je potřeba 

cvičit. 

 MODLITBA – někdy se nám zdá, že jsou 

všechny dveře zabouchnuté, tyhle však 

zůstávají vždy otevřené. 
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3) Vlídnost a chvála 

 Právě nepatrné maličkosti dělají život 

krásným. A tak přinášejme radost všude, kam 

přijdeme, např. dobrým skutkem, protože 

každý může být ze srdce dobrý. 

 Děkujme a chvalme lidi okolo nás, 

protože všichni potřebujeme chválu a právě 

chvála dělá člověka šťastným a spokojeným. 

Děti potřebují chválu a uznání jako denní chléb. 

Nečekejme s chválou a díkem na velké 

příležitosti. Nejhorší a nelidské je zůstat vůči 

druhým lhostejný. Nezapomínejme také 

děkovat Bohu a prosit: Pane, pomoz mi, abych 

byl… 

 Dobré slovo je nepostradatelné v našich 

rodinách, kancelářích, třídách a farnostech. 

Slova mají velkou moc, ale právě to dobré slovo 

staví most od jednoho k druhému. 

 Naslouchejme jeden druhému. Darujme 

druhému čas, protože mít pro druhého čas je 

dar a umění. 

připravila Anna Macanová 

 

Výstava Olbrama Zoubka v Praze 
 Olbram Zoubek se narodil 21. dubna 

1926 v Praze. V době 2. světové války byl 

totálně nasazen v podniku Wegena na Letné a 

ve dnech 5. až 11. května 1945 se aktivně 

účastnil Pražského povstání. V září 1945 

úspěšně složil přijímací zkoušky a byl přijat 

ke studiu na Vysoké škole 

uměleckoprůmyslové. Dostal se do ateliéru 

profesora Josefa Wagnera. V roce 1951 se začal 

věnovat restaurátorské praxi, specializoval se 

na renesanční sgrafito a kamennou plastiku. 

K nejsilnějším vlivům v jeho sochařské tvorbě 

patřila a stále patří inspirace starými kulturami, 

především raným Řeckem a spiritualitou Keltů. 

Je autorem posmrtné masky Jana Palacha a 

Pomníku obětem komunismu na Petříně. 

 Zoubkův osobitý styl není každému zcela 

přístupný; je charakteristický zredukovaným 

vytvarováním plastik, rozrušeným povrchem, 

výrazně vzpřímeným až strnulým postojem 

a autorovou spřízněností s antickým dědictvím. 

Umělec žil střídavě v Praze a v Litomyšli, kde je také 

zapsán jako čestný občan a v parcích a zahradách 

Litomyšle najdeme několik je ho děl. Nyní žije již 

většinou pouze v Praze, kde na dvorku 

v Salmovské ulici, kousek od Karlova náměstí, 

stále tvoří nová díla.  

 Jeho dosud největší retrospektivní 

výstava čítající okolo 300 exponátů v Jízdárně 

Pražského hradu byla plánována 

od 29. listopadu 2013 do 2. března 2014. 

Pro ohromný zájem byla prodloužena 

do 30. března 2014. 

Právě toto prodloužení výstavní doby 

bylo pro mě hlavním podnětem k návštěvě 

hlavního města a to na ostatky, v masopustní 

úterý 4. března 2014. Krásné teplé a slunečné 

počasí přálo mé pěší procházce z Wilsonova 

nádraží na Pražský hrad a posléze zpět. Ovšem 

to nejúchvatnější byla samotná výstava. Téměř 

tříhodinový ponor do světa Zoubkových soch, 

doteky dávných světů i osobitě pojatých tvarů 

osob současných. Těžko se tyto pocity dají slovy 

vyjádřit. Byla to pro mě ohromná radost, která 

mi byla udělena několik hodin před Popeleční 

středou. Přál bych každému obdobný kulturní 

a duchovní zážitek absolvovat alespoň 

několikrát za život. 
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Na závěr drobná úvaha: Cestou po Praze 

se na mnoha místech vnucovaly reklamy 

na různé masopustní radovánky, karnevaly, 

akce taneční, hudební, stravovací, pitné a jiné. 

Potud dnes moderní tendence návratů 

k minulosti a starším tradicím a zvykům. Byl 

bych zvědav na druhý den ráno. Zda se alespoň 

na jediném místě vyskytla třeba jen zmínka 

o ztišení a usebranosti, omezení přebujelé 

zábavy, zamyšlení se nad smyslem života,…?  

Nemluvě o půstu a pokání.  

Josef Rada 

 

Pouť na Svatý Kopeček 

u Olomouce a do výrobny zvonů 

v Brodku u Přerova 
 Na čtvrtek 20. března 2014 byla 

připravena farní pouť. Odjezd byl stanoven 

na devět hodin a byl i dodržen. Nasedli jsme 

do pohodlného autobusu Deltaplán pro šedesát 

cestujících, který byl také později i zcela 

naplněn, a dali se na cestu. Další poutníci 

nastoupili v Orličkách a Čenkovicích. 

S pohodovým řidičem jsme pokračovali 

přes Lanškroun směr Svitavy, Moravskou 

Třebovou do Olomouce. 

 Již před Olomoucí jsme v dáli viděli první 

cíl naší cesty Svatý Kopeček. Cestu 

zpříjemňovalo i hezké a teplé jarní počasí, 

které nás provázelo po celý den. Po příjezdu 

na Svatý Kopeček nás čekal průvodce. 

Zabezpečil i otevření krámku se suvenýry, 

které se vztahovaly k poutnímu místu. Přivítal 

nás veselým způsobem do „Hanácké republiky“, 

tak jak je pro hanácké obyvatele vlastní. 

 Nejprve nás průvodce seznámil s historií 

tohoto poutního místa na schodech před 

bazilikou. Po těchto schodech kráčel i Sv. otec 

Jan Pavel II. Při návštěvě tohoto poutního místa 

udělil tomuto chrámu titul Bazilika Minor. 

Zde jsme si také zazpívali dvě mariánské písně. 

Ta druhá pak byla přerušena zvonem z věže, 

který ohlašoval poledne. Následovala prohlídka 

baziliky. Se zatajeným dechem jsme prováděli 

prohlídku překrásného baroka. 

Po individuálních modlitbách, zapálení svíček 

za své drahé a přímluvách, jsme toto místo 

opouštěli. Mladší a zdatnější vystoupali 

po schodech s průvodcem na věž baziliky. 

Otevřel se tak pohled na Olomouc s jejím 

Hradiskem a na velkou část Hané. Také bylo 

možné shlédnout z ptačí perspektivy i další část 

tohoto poutního místa – ambity, které nebyly 

přístupné. 

 Čas byl neúprosný a bylo nutné 

nastoupit do autobusu na další program cesty. 

Pokračovali jsme tedy do Brodku u Přerova, 

do dílny zvonařů rodiny Dytrychových. 

Po malém čekání se nás ujala současná 

majitelka této firmy, která nás přivítala. Poté 

nás předala zvonařskému mistru, který nám 

podával výklad o historii firmy, seznamoval nás 

s technologií výroby a s materiály, které jsou 

potřebné pro tuto výrobu. Ani při tomto 

výkladu nebylo šetřeno humorem. Následovala 

prohlídka dílny, kde jsme viděli výrobu, 

ale i rozpracovaný zvon v plné kráse určený 

pro kostel v Orličkách. Jde o dar 

nejmenovaného dárce pro tento kostel. 

Po ukončení prohlídky bylo možné zakoupit 

i malé zvonky pro své domovy. Někteří 

z poutníků tak i učinili. Dále následovala 

prohlídka zvonkohry na náměstí, 

kterou vyrobila tato firma. Bohužel nebylo 

možné tuto zvonkohru předvést, protože 

v kostele, který s ní sousedil, probíhal smuteční 

obřad. 

 Naše další cesta vedla znovu na Svatý 

Kopeček, kde jsme měli v restauraci objednané 

teplé jídlo. Obsluha se snažila uspokojovat naše 

přání, ale přece jenom nás byl velký počet. 

Nikam jsme však už nespěchali. 
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 Cesta domů ubíhala velmi rychle 

při západu slunce nad Hanou. Vedla stejnou 

cestou. Pouť jsme zakončili před Čenkovicemi 

modlitbou „Pod ochranou tvou se utíkáme 

sv. Boží Rodičko“. 

 Za všechny účastníky pouti bych chtěl 

poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli 

a mohli jsme tak prožít hezký první jarní den. 

Vám čtenářům pak bych přál, abyste měli 

možnost toto poutní místo na Svatém Kopečku 

navštívit, případně si udělat rodinný výlet. 

 

Něco málo historie 

 Východním směrem od Olomouce se 

nachází pahorek, z něhož je nádherný pohled 

po celé Hané. Již po staletí se tento pahorek 

nazývá Svatým Kopečkem. Na jeho vrcholku se 

zvedá viditelný poutní chrám, se dvěma 

mohutnými a přilehlými frontami bývalých 

klášterních budov řádu premonstrátů. Chrám 

byl zasvěcen Panně Marii, kterou každoročně 

při pouti uctívaly nesčetné zástupy zbožných 

poutníků. O jeho založení se traduje pověst. 

Pověst se prolíná s legendou o založení kaple a 

o nálezu svatého obrazu Panny Marie. O stavbě 

této kaple se nedochovaly žádné doklady. Víme 

však, že kostelík byl zde postaven premonstráty 

v letech 1669 - 1679. Dnešní podoba 

svatokopeckého chrámu je z let 1714 - 1721. 

Autorem pověsti je zřejmě kronikář klášteru 

Hradisko Michael Siebeneicher. 

  Poutní místo navštívila osobně 

i císařovna Marie Terezie 19. června 1748 

za opata Ferdinanda Václavíka. Tentýž opat 

získal pro baziliku roku 1784 i výsady „malé 

baziliky“ což znamená, že poutník návštěvou 

svatokopeckého chrámu měl možnost získat 

stejné odpustky, jako kdyby navštívil římskou 

baziliku Santa Maria Magiore. 

 

Současnost 

 Za první světové války přišel 

svatokopecký chrám o největší zvon a strhány 

byly plechy z kopulí a věží. Na konci druhé 

světové války byl chrám v noci 6. na 7. května 

poškozen střelami Rudé armády. Oprava pak 

proběhla v letech 1945 - 1949. 

  Po nástupu komunistické vlády byli 

probošt Julius Půda a jeho spolubratři v dubnu 

1950 ze Svatého Kopečku násilně odvlečeni 

a mužské řeholní řády zrušeny. Probošt J. Půda 

byl na Svatém Kopečku od roku 1905 do roku 

1950. Duchovní správa byla po celou dobu 

čtyřiceti let svěřena diecézním kněžím. 

11. února 1990 se na Sv. Kopeček vrátil řád 

premonstrátů, kteří pokračují dodnes v jeho 

zvelebování. Do tohoto období také spadá 

nejvýznamnější událost, kterou bylo toto místo 

poctěno, a to návštěva papeže Jana Pavla II., 

dne 21. května 1995. Při této příležitosti byl 

poutnímu chrámu udělen název „Bazilika 

Minor“. 
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Zvonařská dílna Dytrychových 

 Rodinná firma s dlouholetou tradicí 

výroby zvonů. Pracovní postupy a receptury 

odpovídají přírodní formě tohoto řemesla. 

Současně ale umožňují vytváření podoby 

a velikosti zvonů, čistoty, síly a přesnosti jejich 

tónů podle konkrétních požadavků. Zvony 

vyrobené v této dílně znějí dnes doslova 

po celém světě. Firmu založili Josef a Laetitia 

Dytrychovi v roce 1950. Zvonařská firma 

Dytrychových dnes již vedená představitelkou 

třetí generace paní Leticií Vránovou – 

Dytrychovou, oslavila v loňském roce 63. výročí 

svého založení. 

text Jan Černohous 

foto Josef Rada 

 

Ze sousední farnosti 
 V sousední bystřecké farnosti 

působí polský kněz P.ThMgr. Ireneusz Szocinski. 

Má na starosti ještě farnost Výprachtice, Horní 

Heřmanice a Valteřice. Jeho velkým přáním je 

udělat z těchto míst, jak on říká, dolinu Božího 

milosrdenství. Bydlí na faře v Bystřeci už 

od roku 2006 a tento rok – den po slavnosti 

Nanebevstoupení Páně – 30. května bude mít 

16. výročí vysvěcení na kněze. Rády jsme 

ho navštívily a poslechly si zajímavé povídání 

nejen o jeho farnostech.  

Ve vaší farnosti Horní Heřmanice chystáte 

slavnost, mohl byste nám tuto událost více 

přiblížit? 

 27. dubna bude ve farnosti Horní 

Heřmanice v kostele sv. Jiří pouť a ještě k tomu 

to bude druhá neděle velikonoční – přímo 

neděle Božího milosrdenství. A tak jsme se 

rozhodli, že na tuto poutní mši svatou – 

na kterou všechny srdečně zveme – bude 

slavnost, při které chci ještě jednou udělat 

převedení ostatků svaté Faustýny. Slavnostní 

mše svatá v Horních Heřmanicích bude 

v 9:30 hod. 

 V dubnu roku 2008 jsem přivezl obraz 

Božího milosrdenství a zasvětili jsme právě 

Božímu milosrdenství celou bystřeckou farnost 

a obec Horní Heřmanice. Ten je umístěn 

v kostele v presbytáři. Také bylo pěkné, 

že jedna rodina věnovala peníze na relikviář. 

Ve čtvrtek 28. dubna mi budou sestřičky 

v Krakowě slavnostně předávat ostatky 

sv. Faustýny pro farnost Horní Heřmanice. Jsou 

to ostatky prvního stupně. Co jsou to ostatky 

prvního stupně? To je zajímavé, protože to 

může být nějaká kost z těla sv. Faustýny. Druhý 

stupeň to může být něco z šatů, oblečení, to co 

měla na sobě. Nyní jsem bohužel dostal ostatky 

jen pro jednu farnost. Sestřičky tam mají hodně 

žádostí.  

 Mým přáním bylo udělat takovou dolinu 

Božího milosrdenství a zapojit k tomu farnost 

bystřeckou, vyprachtickou a Horní Heřmanice. 

K tomu každou 1. neděli je po mši svaté 

adorace a také je možnost uctít ostatky 

sv. Faustýny políbením. Každou první neděli 
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v měsíci a na neděli Božího milosrdenství dělám 

odpolední pobožnost k Božímu milosrdenství 

pro ty, kdo mají zájem. Na neděli Božího 

milosrdenství budou hlavní slavnosti v Horních 

Heřmanicích. (Program bude ještě upřesněn 

na internetových stránkách farnosti 

www.farnostbystrec.cz – pozn. redakce)  

 Tu neděli bude také svatořečení papeže 

Jana Pavla II. Je také zajímavé, že papež, který 

Faustýnu svatořečil, zemřel právě v podvečer 

neděle Božího milosrdenství. To je takové 

razítko k tomu, že je to Boží dílo. A není potřeba 

mít víru, aby člověk pochopil souvislosti. Člověk 

má rozum a sleduje co se děje po okolí, to jsou 

stopy Božího jednání. Takový příklad tady 

odtud. Požádal jsem o půlnoční mši svatou 

ve Valteřicích a kolik lidí s tím nesouhlasilo, 

že se tam nikdo nedostane a tak dál, a tak 

dál…a k velkému štěstí nebo neštěstí vůbec sníh 

dodneška nebyl! A kostel byl plný! To je 

projev Božího milosrdenství, Pán Bůh se o to 

postaral.  

 

Jak dlouho to trvá, než farnost získá ostatky 

z Krakowa? 

 Příprava a vše kolem toho trvá až rok. 

Když jsem požádal o ostatky pro farnost 

H. Heřmanice, musel jsem mít ještě souhlas 

diecézního biskupa. Když jsem vysvětloval 

sestřičce, jaký je důvod mé žádosti, tak to nebyl 

teologický ani filozofický. „No, co vám budu 

říkat, nechci, aby svatá Faustýna se mnou tak 

cestovala po všech těch farnostech. Když je 

první neděle v měsíci, tak já balím sestru 

v relikviáři a jedem .“ Sestřička se zasmála a 

řekla mi, že mám napsat žádost.  

 Co se týká farnosti Bystřec, to bylo jako 

výhra v sázce. Když jsem dělal zkoušku 

z pedagogiky, pan profesor se mne zeptal, 

zda se zajímám o Boží milosrdenství. Říkal jsem 

mu: „No, samozřejmě. Mám v jedné i druhé 

farnosti obraz.“ A on mi řekl: „Tak já mám 

pro Tebe dar.“ A dal mi takovou malou krabičku 

a tam byla škatulka a certifikát ostatků 

sv. Faustýny. A můj kamarád z ročníku mi 

zakoupil relikviář. Taková je historie dovezení 

ostatků svaté Faustýny. V Bystřeckém kostele 

jsme věnovali Božímu milosrdenství boční oltář, 

kde máme také obraz Jana Pavla II.  

Jaký duchovní význam je vlastně mít ostatky 

ve farnosti? 

 To je část člověka, který byl stejný jako 

my a stal se dokonalým. To znamená, že je 

svatý. To je příklad a cesta pro nás pro všechny. 

Všichni jsme na té cestě, a kdo pojede po té 

hlavní a kdo bude odbočovat, to už je 

na každém z nás. V naší církvi před světovou 

válkou byly ostatky svatých více uctívány 

ve všech kostelích. Svatí naší církve – to je 

základ církve, a proto vlastně máme křestní a 

biřmovací patrony – to mne vede a ukazuje mi, 

co bych chtěl následovat. V každém kostele 

jsou ostatky nějakého patrona. To je základ. 

Kostel to není jen obyčejná budova. V každém 

obětním stole jsou ostatky svatých. To je oběť 

života. Dříve se sloužila mše svatá na hrobech 

svatých. 

Jaký je váš oblíbený patron? 

 Tak svatý Pavel, kvůli jeho obrácení 

v životě. Měl jsem možnost jít po jeho stopách 

v Řecku. Mým přáním je také navštívit 

katedrálu svatého Ireneusza – Ireneje v Lyonu 

ve Francii. Sice je to moc daleko, ale už jsem 

díval, lítá se tam, tak to není problém . 
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V souvislosti s rokem povolání bychom se rády 

zeptaly, jaká byla vaše cesta ke kněžství.  

 Město, odkud pocházím, jsou lázně. Tam 

přijížděla na léčení spousta kněží. A pamatuji si 

na jednoho řeholního kněze v důchodu, byl to 

františkán, dokonce představený, tak ten mne 

oslovil. A jednoho dne jsme ho s kamarádem 

požádali, aby nám našel nějaký malý seminář. 

To je škola hned po základní škole, kde si člověk 

udělá maturitu a potom se rozhodne, co dál. 

Tak on nám takový našel. Ale nechtěl jsem 

řeholní seminář. Toto byl diecézní, 

v Čenstochové, tak jsem tam bydlel a chodil 

do školy a tam jsem ukončil studium maturitou. 

Pak jsem se rozhodl, že půjdu studovat dál 

do Wroclawi.  

 Možná příklad toho kněze, to je 

důležité…Ministrantem jsem se stal později, až 

v sedmé třídě a bylo to tím, že mi bylo líto, 

že tam jsou prázdná místa.  

 Do Čech jsem šel na výpomoc na pět let, 

taková byla smlouva s biskupem ve Wroclawi. 

V Čechách působím již 7 let. 

Děkujeme za rozhovor a příjemné povídání. 

Monika Šulcová a Jana Najmanová 

 

Encyklika či exhortace? 
 Asi nejsem sám, kdo nemá jasno 

v některých výrazech, se kterými se v naší církvi 

můžeme setkat. I nedalo mi to a zabrousil jsem 

do džungle informací vyrůstající z hlubin 

internetu. Chcete-li, můžete si nyní přečíst, 

co se mi podařilo vypátrat. 

 
Encyklika 

 Encyklika je papežský okružní list 

adresovaný původně biskupům, dnes zpravidla 

i kněžím a věřícím na celém světě. Obsah 

encykliky vychází z priorit toho kterého Svatého 

otce, který pro svá prohlášení může využít 

různou formu, od nejsilnější konstituce, 

encykliku, pastýřský list až po kázání (homilii). 

Název encykliky zpravidla je složen z prvních 

slov jejího znění. Adresáty mohou být všichni 

biskupové nebo jen někteří (např. biskupové 

a věřící Španělska). 

 Slovo encyklika pochází z latinského 

encyclia (z řečtiny „en kyklo, ἐν κύκλῳ“), 

což znamenalo obecný nebo obíhající. Stejný 

základ má i slovo encyklopedia. 

 Encyklika obsahuje poučení papeže 

o církevních zásadách v závažných otázkách víry 

a mravů, někdy se týká stavu církve, např. 

perzekuce církve v Mexiku v „Inquis 

afflictisque“ nebo ve Španělsku v „Diclectissima 

nobis“ nebo se týká akceptace nebo odmítnutí 

nějakého společenského jevu např. odsouzení 

komunismu „Qui pluribus“. Některé encykliky 

pouze připomínají předchozí vyhlášení nebo 

události (1100. výročí od příchodu věrozvěstů 

Cyrila a Metoděje v „Slavorum apostoli“). Každá 

má dané určité téma, papež obvykle během 

svého působení vydá encyklik několik. 

Rozšířenost a počet encyklik mezi řadovými 

věřícími prudce vzrostla za papeže Jana Pavla II. 

 Encykliky byly výjimečně vydány 

i v anglikánské církvi a pravoslavné jako 

odpovědi na encykliky papežské. 

 

Exhortace 

 Apoštolská exhortace neboli papežská 

exhortace, je druh dokumentu vydávaného 

přímo papežem. Jeho obsahem je povzbuzení 
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pro určitou skupinu lidí, nikdy se však nevěnuje 

doktrinálním otázkám. Z formálního hlediska 

jde o méně významný dokument než encyklika, 

avšak významnější než jiné druhy papežských 

výnosů. Častým typem tohoto druhu 

papežského vyjádření je postsynodální 

apoštolská exhortace, v níž papež shrnuje 

a hodnotí závěry proběhlého synodu. 

 Slovo exhortace pochází z latinského ex-

hortatio a znamená povzbuzení, vyzvání, 

vybídnutí. Slovo ad-hortatio znamená 

povzbuzení, vybídnutí, napomenutí. Tedy smysl 

slov sám o sobě je poměrně podobný, z velké 

části se překrývají.  

 Z hlediska papežských výnosů 

je exhortace i adhortace ten samý druh výnosu, 

často užívaný jako Svatým otcem podpořený 

a vyhlášený dokument obsahující výsledy 

synodálního jednání. 

 Z hlediska právní závažnosti stojí 

encyklika před apoštolskou exhortací 

na druhém a třetím nejvýznamnějším místě: 

česky:    latinsky: 

Apoštolská konstituce  Constitutio 

Apostolica 

Encyklika    Epistola Encyclica 

Apoštolská exhortace  Exhortatio 

Apostolica 

Apoštolský list   Epistola Apostolica 

List     Epistola 

Poselství    Nuntius 

 Na závěr ještě uvádím, že papežským 

dokumentem mohu být i tyto: „dekret“, 

„instrukce“, „nařízení“, „norma“ (předpis), 

„pravidlo“, „direktář“. Dále mezi tyto 

dokumenty může patřit i deklarace 

(prohlášení), notifikace (oznámení), 

comunicace, oběžník (litterae circulare), a také 

reskript, response, dubium, monitum, nota,…. 

  podle různých zdrojů upravil JF 

 

 

Pro děti 
 

Jeruzalém 
 Náš malý Jeruzalém stojí zatím 

pod bočním oltářem Pána Ježíše. Věříme, 

že jste si ho také prohlédli. Je už téměř úplný, 

stačí doplnit to nejdůležitější: místo ukřižování 

a vzkříšení Ježíše Krista. Děti se už v něm docela 

orientují – kde je ta či ona budova a odkud kam 

Ježíš šel, když byl souzen. Na Bílou sobotu 

po dobu adorace u Božího hrobu bude tento 

model umístěný v kostele na viditelnějším 

místě. Kdo bude chtít, může si ho nejenom 

prohlédnout, ale i prakticky vyzkoušet, zda 

dokáže také sám správně pojmenovat 

jednotlivé budovy v Jeruzalémě a umístit 

konkrétní události na správné místo. Návod 

k této činnosti, ale i správné řešení najdete pak 

na místě. Tato nabídka není jen pro děti . 

 

Květná neděle 
 Během zpívaných pašijí na Květnou 

neděli mohou děti sedět na lavičkách u bočního 

oltáře Pána Ježíše. Menší děti dostanou do ruky 

obrázky, čtenáři věty. Budeme společně 

poslouchat pašije a pokusíme se umístit 

obrázek či text na správné místo v našem 

modelu Jeruzaléma podle toho, kde se daná 

událost odehrávala. Pošlete, prosím, děti 

dopředu hned po průvodu z venku, předškolní 

děti s sebou vezmou maminku či tatínka Díky!  

JN 

Návštěva v Hnízdečku 
 Ve čtvrtek 13. března odpoledne naše 

mláďátka z Hnízdečka mezi sebou 

přivítala babičky, které dostaly od dětí 

vlastnoručně vyrobené pozvánky. A spolu s nimi 

přišli i dva dědečkové a jeden tatínek. 

 S dětmi jsme se zodpovědně 

připravovali. Nacvičovali jsme písničky 

a dokonce byla i pohádka "O řepě". A najednou 
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byla z Kristýnky babička, z Filípka dědeček, 

z Natálky pejsek a z Karolínky myšička. A že byla 

řepa velikááá a dala jim práci, dokud ji 

nevytáhli. A to je ještě kočička (Kubik) nechala 

„ve štychu“. Nakonec však vše dobře dopadlo a 

Hnízdečkem se ozýval potlesk jako v divadle. 

Děti daly na závěr babičkám i krásný jarní květ – 

tulipán.  

 Potom bylo malé občerstvení, 

seznámení a děti už skládaly, stavěly a do hry 

zapojily i babičky. Jsme rádi, že alespoň 

na chviličku k nám přišel pan farář. Právě jemu 

a Martinu Linhartovi děkujeme za to, že je vždy 

v Hnízečku teploučko  

 Babičkám jsme chtěli ukázat, 

kde s dětmi velmi pěkně a hodnotně trávíme 

čas. Bylo to pro nás všechny povzbuzením 

a pro prarodiče i takovým malým poděkováním 

za dar víry, kterou my můžeme dále odevzdávat 

našim dětem. 

 Touto cestou bych také ráda poděkovala 

Janě Najmanové za to, že Hnízdečko vede, 

pro děti má vždy připravený krásný program 

a pro nás mámy povzbudivá slova. A děkuji také 

za přátelství, která se v Hnízdečku zrodila. 

Zuzana Mrázková 
 

Z farní knihovny 
 

Den, kdy zemřel Kristus 

Autor: Jim Bishop 

Osm hodin večer 

 Apoštolům bylo smutno a teskno, Ježíš 

měl zemřít. Věděli to, protože jim to mnohokrát 

řekl. Ale jako děti nadané nesmírnou vírou, byli 

ve skrytu duše přesvědčeni, že až přijde 

rozhodující okamžik, Ježíš povolá legie 

trestajících andělů, kteří vyhubí jeho nepřátele, 

potřou římské vojsko a zničí svět ohněm; pak 

zasedne v oblacích nad údolím Cedronu se 

svými apoštoly na zlaté stolice a bude soudit 

živé i mrtvé. Před několika týdny jej matka Synů 

hromu popadla za rukáv a žádala 

ho s mateřskou starostí o zlatá křesla pro své 

chlapce vedle jeho trůnu. 

 Ježíš namočil palec a ukazováček 

do mísy s hořkými saláty. Viděl jejich zármutek 

a víčka nad jeho hnědýma očima ztěžkla. 

„Říkám vám to, než se to stane,“ řekl téměř 

s omluvou, „abyste, až k tomu dojde, neztráceli 

víru, že jsem ten, který má přijít.“ 

 Miloval je a mrzelo ho, když viděl jejich 

skleslost, ale současně měl na mysli i jejich 

slabost, poněvadž někdy pochybovali, že je 

Mesiáš. Věděl, že dříve, než zemře, budou 

potřebovat horu důkazů na utvrzení své víry. 

Proto se uchýlil k proroctví, aby dokázal, že je 

„ten, který má přijít.“ A aby pochopili, že spasit 

lidstvo je jejich společným úkolem, řekl: „Kdo 

vás přijímá, mne přijímá; a kdo přijímá mne, 

přijímá toho, kdo mě poslal.“ 

 Sklonil hlavu a sepnul ruce na polštáři 

vedle sebe. Věděl, co ho čeká, bylo to otřesné, 

a nemohl se ubránit vnitřní úzkosti. Po krátkém 

zamyšlení splynulo z jeho rtů: „Amen, amen, 

pravím vám, jeden z vás mne zradí.“ 

 Opět sklonil hlavu a sevřel křečovitě 

prsty, jako by se styděl za to, co jeden z nich 

udělá. Apoštolové hleděli nedůvěřivě jeden 

na druhého. Připravil je, pomalu. 

Ale cílevědomě, na tuto trapnou zvěst. 

Ale stejně ji nečekali. Přijali ji s otevřenými ústy. 

Někteří se dívali rozčileně kolem sebe a ptali se: 

„Jsem to já, Pane? Jsem to já?“ 

 Ježíš neodpověděl. Hostina trvající už 

hodinu se náhle proměnila ve zmatek. 

Služebníci s poháry třpytivého vína 

na podnosech odstoupili od stolu a nevěděli, 

nemají-li seběhnout dolů a říci pánovi domu, 

že velikonoční večeře v prvním poschodí 

nepěkně skončila. Petr, ústa otevřená 

překvapením, si hladil nepřítomně bradu a chtěl 

se zeptat přímo, ale netroufal si. Zažil už jednu 
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trapnou situaci ani ne před půl hodinou 

a nehodlal riskovat další nepříjemnost, i kdyby 

se jeho jméno neměl dovědět nikdy. 

 Obrátil se směrem k Ježíšovi, zachytil 

pohled mladého Jana opírajícího hlavu 

o mistrovu hruď a zeptal se ho němou 

pantomimou: „O kom to mluví?“ Jan, který 

miloval Ježíše tak, že ani nevěděl, co je strach, 

se podíval Kristovi do očí a řekl stručně: „Pane, 

kdo to je?“ 

 

V této knize shrnul její autor všechny 

známé údaje z evangelií popisující to, co se 

událo od Poslední večeře až po Ježíšův pohřeb. 

Záznamy evangelistů propojil s historickými 

fakty, která se vztahují k době, v níž Ježíš 

vyrůstal. Díky podrobnému a hlubokému studiu 

se autorovi podařilo získat množství 

podrobností ze života tehdejších Židů a jejich 

okupantů Římanů. Všechny údaje jsou 

sestaveny do plastického obrazu posledního 

dne Ježíšova života. Čtenář má pocit, jako by 

stál na dohled a na doslech všech osob, 

které měli na průběhu čtvrtečního večera, noci 

a pátečního dne, svůj podíl.  

 Kniha je rozčleněna po hodinách 

do čtyřiadvaceti kapitol. Mezi ně jsou vloženy 

tři oddíly, které se podrobněji věnují vysvětlení 

toho podstatného, co obnášel život židovského 

národa, život Římanů a údaje o průběhu 

Ježíšova celého života.  

 Celkový dojem je strhující, nabízí 

možnost více chápat v souvislostech biblických 

událostí, proč a jak tehdejší lidé jednali, jak 

jednali. Pro někoho může být Bishopův způsob 

podání Ježíšovy smrti pouze zajímavou 

faktograficku a historickou studií, křesťanu ale 

může pomoci prohloubit jeho vztah k Bohu a 

inspirovat jeho osobní duchovní život. Tato 

kniha rozhodně stojí za přečtení. 

 

Jim Bishop: Den, kdy zemřel Kristus, 

z anglického originálu The Day Christ died 

přeložil Jan Čulík a vydal Vyšehrad v Praze 1971, 

293 stran. V jablonské farní knihovně – modré 

oddělení, číslo 7. 

JF 

 

Pozvání z farnosti i okolí 

Do vašich diářů: 

 Mše svatá pro děti bude ve čtvrtek 

24. dubna od 16:30 hod. Po mši svaté 

krátký program na faře. 

 Novéna k Božímu milosrdenství, která 

spočívá v denní modlitbě Korunky, 

začíná na Velký pátek a končí na neděli 

Božího milosrdenství 27. dubna. 

 Modlitby matek budou v úterý 

29. dubna od 18:00 hod. v kostele  

 Farní pouť na Horu Matky Boží u Králík 

se uskuteční v sobotu 3. května. Mše 

svatá v poutním kostele je v 11:00 hod. 

 Diecézní setkání dětí v Hradci králové 

bude v sobotu 17. května. Podrobnosti 

o společné cestě vlakem najdete 

v příštím čísle. 

Diecézní setkání mládeže 
 Všichni mladí od 14 let jsou 12. dubna 

zváni na Diecézní setkání mládeže do Hradce 

Králové. Motto letošního setkání je: 

„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
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království nebeské.“ (Mt 5,3) Společný odjezd 

z Jablonného bude v 7:01, sraz je v 6:55 

na vlakovém nádraží. Program propukne v 9:00 

v hradecké Filharmonii (Eliščino nábřeží). 

Připravují se pro nás katecheze, svědectví a 

mnoho dalšího. Celým programem bude 

provázet diecézní kapela VeKa. Po poledni 

budou následovat tematické skupinky se 

zajímavými hosty, sportovní vyžití, ztišení 

při adoraci, rozjímání při křížové cestě nebo 

uzdravení duše při svátosti smíření. Setkání 

vyvrcholí mší svatou v katedrále v 15.00 hod. 

Neváhej a pojeď s námi! ;-) 

Hana Strnadová ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K modlitbám za pokojné řešení 

sporu na Ukrajině 

opět vyzývají biskupové z Čech a 

Moravy.  
19. 2. 2014 

S ohledem na nynější složitou 

situaci v mnoha ukrajinských 

regionech, vyzývají biskupové 

Čech a Moravy věřící 

k modlitbám. Za pokojné řešení 

sporu, jeho oběti a ty, které 

zasáhla bolest. 

 

Charita ČR vyhlásila sbírku pro Ukrajinu 
Zdroj: Jan Oulík, Charita ČR 

 Nepokoje postihly nejen hlavní město Kyjev, 

ale i další větší města Ukrajiny, a proto se 

také charitní pomoc zaměřuje i na další regiony. 

Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními 

pobočkami Charity a jiných nestátních neziskových 

organizací. Kritériem pomoci nejsou politické 

názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti 

konkrétních lidí. „Na pomoc Ukrajině okamžitě 

uvolňujeme částku 100 000 Kč z našeho krizového 

fondu,“ uvedl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.  

 

Sbírkové konto Charita pro Ukrajinu 

Finanční dary lze posílat na sbírkový účet 

u České spořitelny: 

55660022 / 0800 variabilní symbol 104 

 

Člověk v tísni – Sbírka 

„Pomoc Ukrajině“ 
Ukrajina ve zkratce 

Hlavní město: Kyjev 

Rozloha: 603 700 km2 

Počet obyvatel: 44,854,065 

(2012) 

 Člověk v tísni situaci na Ukrajině působí 

dlouhodobě zvláště v krymské oblasti. V lednu bylo 

z klubu přátel Člověka v tísni uvolněno 500 tisíc na 

pomoc Ukrajině na lékařskou a právní pomoc 

obětem násilných střetů. Další prostředky daroval 

organizaci pražský Magistrát. 

 Vlna demonstrací Ukrajinu zaplavila poté, 

co se vláda rozhodla 21. listopadu nepodepsat 

asociační dohodu s Evropskou unií. Před Vánoci 

se na hlavním kyjevském náměstí sešlo až 500 tisíc 

lidí a protesty se rozrostly i do dalších ukrajinských 

měst. V lednu situace začala eskalovat poté, 

co ozbrojené složky začaly při zásazích používat 

střelné zbraně, a na ulicích se objevili první mrtví. 

 V reakci na lednovou eskalaci násilných 

střetů a stoupající počet obětí vyhlásil Člověk v tísni 

sbírku „Pomoc Ukrajině“ a rozhodl se na místo 

vyslat zdravotnický tým. Přispívat můžete na konto: 

 

Sbírka Pomoc Ukrajině 

93209320 / 0300 

DMS SOSUKRAJINA na číslo 87777 
Svůj dar si také můžete odečíst z daní. 
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Velikonoční bohoslužby: 

Zelený čtvrtek  Jablonné n. Orl.  18:30 hod. 

 Jamné n. Orl.   16:00 hod.  

Velký pátek  Jablonné n. Orl.  18:30 hod. 

  Jamné n. Orl.  16:00 hod 

Bílá sobota  Jablonné n. Orl.  20:00 hod. 

 

Slavnost   Jablonné n. Orl.    8:00 hod. 

Zmrtvýchvstání  Jamné n. Orl.    9:30 hod.  

Páně  Orličky    11:00 hod. 

 

Velikonoční  Jablonné n. Orl.    8:00 hod. 

pondělí   Jamné n. Orl.    9:30 hod. 

  Čenkovice    11:00 hod. 

Možnost modlitby v kostele 

v Jablonném nad Orlicí: 

Zelený čtvrtek   modlitba v Getsemanské zahradě 

  po skončení mše svaté do 23:00 hod. 

Velký pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 23:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 7:00 hod. do 19:00 hod. 

Možnost modlitby v kostele v Jamném nad Orlicí: 

Velký pátek   modlitba u Božího hrobu 

  po skončení obřadů do 20:00 hod. 

Bílá sobota   modlitba u Božího hrobu 

  od 12:00 hod. do 16:00 hod. 

 

 

Kino Jablonné nad Orlicí 
zve na film 

Všechny moje děti 
7. dubna ve 20 hod. 
20. dubna v 18 hod. 

Ústřední postavou filmu je charismatický farář 

Marián Kuffa. Ve filmu ho ale divák vidí spíše v 

zašpiněných montérkách a sleduje drama mise do 

prostředí bídy a beznaděje v zapomenutých 

romských osadách. Místo kázání se Kuffa snaží 

strhnout Romy vlastním příkladem a lidským 

zájmem. Snaží se pomoci nejchudším: místo 

chatrčí plných krys je učí svépomocí stavět 

důstojnější bydlení. Film šokujícím způsobem 

odkrývá problémy, s nimiž se romská komunita 

potýká. Filmaři byli dokonce svědky tragédie: dvě z 

místních dětí uhořeli při požáru chatrčí. Sledujeme 

dramatické mikropříběhy Romů a sysifovský boj 

Kuffu s drsnou realitou: chce, aby "jeho děti" 

objevili své schopnosti, naučili se nezávidět si a 

pomáhat jeden druhému. Podaří se mu to? 
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Milí přátelé naší farní rodiny v Jablonném, Jamném, Orličkách a Čenkovicích! 

Tímto dopisem bychom chtěli krátce vysvětlit, co znamená „Velikonoční veselice“, o které byla 

zmínka v předchozím čísle Natanaela. 

 Odpolední setkání na faře v Jablonném v neděli 20. dubna na Boží hod velikonoční bychom 

mohli nazvat nejenom veselice, ale třeba i farní den či oslava. Bylo by krásné, kdyby se nám podařilo 

udělat si čas k setkání naší farní rodiny s naším duchovním otcem. Při této příležitosti také předáme 

otci Pavlovi společný dárek. Pevně věříme, že se v tento den bude radovat i celá příroda a že bude 

možné prožít setkání na farní zahradě.  

 Milí přátelé, obracíme se na vás s návrhem a zároveň i prosbou. Bylo by dobré, kdyby se 

na přípravě a organizaci této akce podílelo více lidí. V úterý 8. dubna od 18:00 hodin bychom se sešli 

na faře v Jablonném ke krátké poradě a domluvili 

bychom se, kdo co zajistí nebo připraví. Předem všem 

moc děkujeme!  

Prosíme také každého, kdo na veselici přijde, 

aby přispěl něčím k občerstvení – může to být cokoliv 

slaného či sladkého vlastní výroby, sušenky, džus či 

minerálka. Pro přibližný přehled všeho dobrého bude 

v kostele v Jablonném vzadu na stolku připravený 

papír, kde můžete udělat čárku do příslušné kolonky – 

podle toho, co chystáte přinést . 

„Radujte se z Hospodina a jásejte, spravedliví, plesejte všichni, kdo máte přímé srdce.“ 
(Ž 32,11) 

V neděli 20. dubna od 15:00 hod. na faře v Jablonném! 
 

 

 

 

 

 

 

Pokud máte zájem napsat příspěvek do farního časopisu Natanael, můžete jej zaslat elektronicky na adresu 

natanael.redakce@gmail.com nebo v tištěné či psané formě vhodit do krabičky připravené v kostele. Uzávěrka dalšího čísla proběhne 

15. dubna. Další reakce, připomínky, náměty či dotazy jsou rovněž vítány. Redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení příspěvků a 

případně dle zvážení text zkrátit                    redakce 

NATANAEL. Vydává Římskokatolická farnost Jablonné nad Orlicí, Nám. 5. května 1, 561 64 Jablonné nad Orlicí. Redakce: Josef Fišer, Renata Jasanská, Jana 

Kaplanová, Petr Najman, Jana Najmanová, Pavel Pokorný, Ivo Roškanin, Zdislava Stehlíková. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Tisk Golempress, s. r. o. 

Elektronickou podobu najdete na www.svaty.bartolomej.cz. 

Lidové názvy postních nedělí:   Lidové názvy dnů svatého týdne: 

1. neděle – černá     Modré pondělí 

2. neděle – pražná     Šedivé úterý 

3. neděle – kýchavá     Škaredá středa 

4. neděle – družebná     Zelený čtvrtek 

5. neděle – smrtná     Velký pátek 

6. neděle – květná     Bílá sobota 

       Velikonoční neděle   připravila RJ 
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