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Zdráva buď, Panno Maria, 
ó Královno, 
zdráva buď hvězdo zářivá, 
ó Královno Maria. 
 
 
Matko, jsi milosrdenství, 
ó Královno, 
život a pramen radosti, 
ó Královno Maria. 
 
 
Po Bohu naše naděje, 
ó Královno, 
přímluva tvá nám prospěje, 
ó Královno Maria. 
 
 
Voláme k tobě v nouzi své, 
ó Královno, 
vyhnaní Evy synové, 
ó Královno Maria. 
 
 
Vzdycháme k tobě lkajíce, 
ó Královno, 
vzýváme tebe plačíce, 
ó Královno Maria. 
 
 
        Vybrala Klára Doležalová na počest a v napodobení své babičky 
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„Vděčnost by měla být základní ladění naší duše“.    P. Josef Kentenich 
 
 
Milí přátelé,  
chtěl bych se s vámi podělit opět o několik myšlenek, které mě v poslední 
době oslovily, a které si nechci nechat sám pro sebe. Druhé číslo 
Chlumečku vychází v postní době, která vrcholí Velikonocemi.  
 V posledních týdnech mě oslovily myšlenky Johna Eldregra, který 
pomáhá mužům a ženám objevit jejich duchovní srdce. Nelze to uskutečnit 
bez poznání Ježíše Krista. Je potřeba si položit otázku, kdo skutečně Ježíš 
z Nazareta byl a je. Eldregr velmi odvážně mluví o náboženské mlze, 
kterou jsme Krista zatemnili během staletí, a tak se s ním těžko setkáváme. 
Do doby postní se hodí, abychom přemýšleli nad Ježíšovou pokorou. Stačí 
si položit otázku inkarnace, vtělení. Přestavte si, že jste se stali malou 
rybkou a žili jste v akváriu, v rybím světě a pokoušeli jste se pomoci jiným 
rybičkám, aby se staly něčím jako Fénix. Věčný Boží Syn, světlo ze světla, 
pravý Bůh z pravého Boha, jedné podstaty s Otcem strávil devět měsíců 
vývojem v Mariině lůně. Narodil se, učil se chodit. Boží Slovo se muselo 
naučit mluvit. Ten, který povolává hvězdy jménem, se musel učit 
pojmenovávat jednotlivé věci – stejně jako jsme se to museli učit my. 
„Tohle je hrníček, Umíš říci hrníček“? Nebo si myslíte, že malý Ježíšek přišel 
na svět s naučným slovníkem v hlavě? Po celé věky on utvářel stvoření a 
nyní je to On, koho musí krmit, pěkně po lžičkách a komu teče mléko po 
bradě. Někdo ho musel učit zavázat si sandály, o nichž Jan Křtitel řekl, že 
nikdo není hoden mu je rozvázat. Jedna smyčka, druhá smyčka, a k tomu 
ještě malá klička. A teď to zkus ty sám“. Ten, který s takovou lehkostí 
umístil do vesmíru galaxie, který tam vložil miliardy hvězd, a teď  se musí 
učit, jak stlouci dvě prkna dohromady. Tuto pokoru nelze slovy dostatečně 
vyjádřit. On byl plně člověkem a nic nepředstíral. Jde o to poznat Ježíšovu 
osobnost, poznat jeho vlastnosti. Zkusme na chvilku přemýšlet, proč jsme 
si někoho zamilovali, oblíbili a důvěřovali jsme mu.  Bylo to pro určitou 
vlastnost nebo kombinaci vlastností? Díky čemu byl ten člověk takový, jaký 
byl? 
 Lidé dříve narození, senioři, zažili pád socialismu v naší zemi a tím 
pádem také odstraňování kultu různých takzvaných „osobností“. Mnohdy 
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to vyvolalo nemalé napětí mezi lidmi. Gottvaldovo náměstí se opět vrátilo 
k původnímu názvu, šlo také odstranění soch, které měly podpořit 
ideologii, která byla v kurzu. Tohle pochopitelně zažili i jinde např.  v Iráku, 
kde byly obrovské sochy Saddáma Husajna, který si nechal udělat 
obrovské sochy na svou poctu. Vypadal o dost let mladší, smělý hrdina, 
vlídný muž, o mnoho let mladší než byl ve skutečnosti. Dělali to i jiní 
diktátoři, Lenin, Stalin, Hitler. Zatímco jediný král, který je skutečným 
králem a je hoden uctívání se objeví u řeky na shromáždění někoho jiného 
a čeká, až na něho přijde řada. Po jeho křtu nenásleduje kázání ani tisková 
konference. Na čtyřicet dní zmizí v poušti. Zdá se, že jediný, kdo si toho 
všimnul, byl divoký Jan Křtitel. Ježíšova prostota a jednoduchost je 
fascinující. Kolik pomníků jsme Ježíšovi nastavěli. Přál by si to? 

Ježíš si vybral své učedníky, ale z evangelií je patrné, že s nimi měl 
nesnadnou práci. Byli to rybáři, obchodníci, političtí revolucionáři. Ježíš 
během svého života vykonal mnoho zázraků, např. jeden příklad - nasytil 
velký zástup lidí, rozmnožil chleby. Vzápětí se plavil s nimi na druhý břeh 
Genezaretského jezera, a když už tam učedníci dorazili, shledali, že 
zapomněli vzít chleby. (Mt 16, 5-7). Vzápětí je Ježíš upozorňuje: „mějte se 
na pozoru před kvasem saduceů a farizeů“. Oni však u sebe uvažovali: 
“Nevzali jsme chleba“. Jenže Ježíš neměl na mysli chleba, ale jak je patrné 
z dalšího textu, verše 9 – 12, měl na mysli učení farizeů a saduceů, před 
kterým varoval. Nebo Ježíšova reakce na Jakuba a Jana, když procházeli 
vesnicí, kde je odmítli přijmout a oni na ně chtěli svolat oheň z nebe, aby 
je zahubil. (L 9, 52 – 56).  Člověk musí žasnout nad jeho trpělivostí. Kolik 
věcí a situací musel znovu a znovu vysvětlovat. A to je také jeho postoj vůči 
nám, kteří ho známe a patříme mu. Má nás rád víc než si dovedeme 
představit.  Větší znalost Ježíšovy osobnosti nám pomáhá k větší důvěře a 
lásce k němu.  
          
                                                            otec Josef 
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OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO KŘESŤANA 
 

Desatero - Druhá kapitola 
Miluj bližního svého jako sebe samého 

Čtvrté přikázání: Cti svého otce a svou matku 
 

 
457. Jaké místo zaujímá rodina ve společnosti? 

Rodina je prvotní buňkou lidské společností a předchází jakékoliv uznání 
ze strany veřejné autority. Rodinné zásady a hodnoty tvoří základ 
společenského života. Rodinný život je uvedení do života společnosti. 
 

458. Jaké povinnosti má společnost vůči rodině? 

Společnost má povinnost podporovat a upevňovat manželství a rodinu a 
také respektovat zásadu subsidiarity. Veřejná moc musí respektovat, 
chránit a podporovat pravou povahu manželství a rodiny, veřejnou 
mravnost, práva rodičů a domácí blahobyt. 
 

459. Jaké povinnosti mají děti k rodičům? 

Děti mají mít ke svým rodičům úctu (synovskou lásku), vděčnost, 
opravdovou ochotu a poslušnost, a tak přispívat také svými dobrými 
vztahy k bratřím a sestrám k růstu harmonie a svatosti celého rodinného 
života. Kdyby se rodiče ocitli v nouzi, kdyby onemocněli nebo zestárli, musí 
jim dospělé děti poskytovat hmotnou i morální pomoc. 

 

460. Jaké povinnosti mají rodiče vůči dětem? 

Rodiče, podílející se na božském otcovství, jsou první odpovědní za 
výchovu svých dětí a také jsou pro ně první hlasatelé víry. Mají povinnost 
milovat a respektovat děti jako osoby i jako Boží děti a postarat se, nakolik 
je možné, o jejich hmotné a duchovní potřeby tím, že jim pomáhají při 
volbě školy, povolání a životního stavu. Zvláště mají povinnost vychovat je 
ke křesťanské víře. 
 
                                                                  ( pokračování příště, PR ) 
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Tříkrálová sbírka 

Tříkrálová sbírka 2022 v Luži a okolí 
V sobotu 8. ledna 2022 proběhla za 
podpory a pomoci farnosti v Luži, 
Hroubovicích a Lozicích Tříkrálová 
sbírka. Děkujeme všem malým i velkým 
koledníkům za tradiční pomoc. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli 
svá srdce a dveře a přispěli do 
Tříkrálové sbírky. Díky Vám bude 
charitní práce podpořena 98 893 Kč. 
 
Oblastní charita Pardubice se vždy 

snaží, aby výnos z Tříkrálové sbírky pomáhal trvale. Rozvoj sociálních a 
zdravotních služeb by byl bez drobných i větších darů do tříkrálových 
pokladniček mnohem obtížnější. Tříkrálová sbírka v minulosti pomohla 
například s rekonstrukcemi třech objektů, ve kterých dnes Oblastní charita 
Pardubice poskytuje ambulantní a pobytové odlehčovací služby, které 
slouží klientům i jejich rodinám v době, kdy si pečující sami potřebují 
odpočinout – odlehčit. Pardubická Charita Tříkrálovou sbírku využívá také 
jako možnost seznamovat veřejnost s širokou nabídkou charitních 
zdravotních a sociálních služeb, protože „vždy je lépe vědět a 
nepotřebovat, než později nevědět, kde hledat pomoc“. 
Vaše tříkrálové dary v roce 2022 podpoří rekonstrukci objektu a 
vybudování zázemí  paliativní ambulance, mobilního hospice, 
pečovatelské služby a rozšíření dalších sociálních služeb Oblastní charity 
Pardubice. Část sbírky podpoří také letos domácí hospicovou péči Oblastní 
charity Pardubice. 
 
S vděčností za Vaše dary a s přáním zdraví, štěstí a požehnání v roce 2022 

Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice 
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Jak se dívám na Synodalitu 
Byla jsem oslovena naším panem farářem, abych napsala pár slov 

o tomto nyní velmi diskutovaném tématu v naší církvi z pohledu křesťana, 
který půl života prožil v církvi evangelické (rozuměj Českobratrské 
evangelické-ČCE). 

Je pravda, že slovo synod je v této církvi běžný pojem a tak, když se 
objevil v církvi katolické, přišel mi to velmi dobrý počin papeže Františka, 
který se snaží o obnovu církve v duchu Ježíše Krista. Podle mne je potřeba 
reagovat na změny současného světa, ne ve smyslu přizpůsobení se, 
ústupků, ale být opravdu solí a kvasem, a jak říká papež František, přiblížit 
se lidem na okraji církve, přijímat a sloužit. 

V ČCE je synod nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění 
(parlament), složené z volených poslanců z jednotlivých seniorátů 
(obdoba diecéze). Seniorátů je 14, jsou tvořeny sbory (obdoba farnosti). 
Zhruba kopírují velikost krajů a jeden zvláštní „ochranovský“ tvořen osmi 
sbory původní Jednoty bratrské. Synod se schází jednou za 4 roky a 
projednává záležitosti týkající se sborů i celé církve. Účastní se ho zvolení 
zástupci z řad farářů i laiků, Evangelické teologické fakulty a dalších 
poradců. Na místní úrovni sborů má hlavní slovo staršovstvo v čele 
s kurátorem, které se pravidelně schází.  

Na závěr pár postřehů z naší synody: nejprve možná lidé trochu 
kritizují, zastesknou si nad starými dobrými časy, pak ale hlavně sdílí svoje 
představy o místním společenství o tom, jak vylepšit, co udělat pro druhé, 
co já bych mohl druhým přinést, a tak to má být. Založeno na společné 
modlitbě a se vzájemnou podporou z takových akcí určitě vzejde spousta 
dobrého. A Bohu díky za to! 

Co se týče žhavých témat směřování celé církve a zda může i jeden 
člověk ovlivnit, nevím. A otázka tolik diskutovaného celibátu? Dalším 
rozdílem evangelické církve je, že farář nebo farářka může být ženatý-
vdaná, může mít rodinu. Což má určitě své výhody: farář není sám, je blíže 
lidem, jakoby na stejné úrovni. (Není zde nebezpečí klerikalismu, které 
bylo poslední době odhaleno jako veliká překážka pro život církve dle 
Kristova učení).  Má samozřejmě i negativa, a tak ani u evangelíků není v 
ubývajících sborech farářů dostatek.  
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Obnova církví se týká všech křesťanů, všech denominací. A musí 
začít u každého z nás, pojďme se v tom tedy prosím vzájemně podpořit. A 
synoda je k tomu dobrou příležitostí.                        ( JJ ) 
 

Synodalita v Luži 
 
Ve dnech 8. a 9. října 2021 zahájil papež František tříletý synodální 

proces rozdělený do tří fází, na diecézní, kontinentální, univerzální. 
Spočívá v konzultacích a rozlišování. Vyvrcholí shromážděním Biskupské 
synody v říjnu 2023 v Římě. První část diecézní fáze, což je diskuze ve 
farních skupinkách, se blíží ke konci. Do úterý 15. března 2022 by měl 
vedoucí každé skupinky odeslat výstupy přes diecézní formulář, který je již 
k dispozici. 
U nás ve farnosti pracuje celkem 5 skupinek, které se věnují různým 
tématům z navržených 10 okruhů: 
 
I. NA SPOLEČNÉ CESTĚ (V církvi jdeme bok po boku po stejné cestě. 
Nevylučujeme někoho?) 
II. NASLOUCHAT (Naslouchání je první krok, komu dluží naše místní církev 
naslouchání?) 
III. UJMOUT SE SLOVA (Všichni jsou zváni, aby hovořili otevřeně, 
nebráníme někomu?) 
IV. SLAVIT (Jak slavíme a podporujeme aktivní účast všech věřících na 
liturgii?) 
V. SPOLUZODPOVĚDNOST ZA MISIJNÍ POSLÁNÍ (Všichni jsme misionáři. 
Jak ovlivňujeme společnost?) 
VI. VÉST DIALOG V CÍRKVI A VE SPOLEČNOSTI (Umíme srozumitelně 
diskutovat s jinými názory?) 
VII. S JINÝMI KŘESŤANSKÝMI DENOMINACEMI (Jaké vztahy máme s 
jinými křesťany?) 
VIII. AUTORITA A SPOLUÚČAST (Jak uplatňovat autoritu v naší místní 
církvi? Není zneužívána?) 
IX. ROZLIŠOVAT A ROZHODOVAT (Jaké postupy a jaké metody používáme 
při rozhodování?) 
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X. FORMOVAT SE V DUCHU SYNODALITY (Jak jsme schopni „putovat 
společně“) 
 

Vyplnit výstupní formulář nebude jistě nic jednoduchého, prvních 
14 bodů zvládneme dobře, tam jde jen o organizační informace typu: 
farnost, počet mužů a žen ve skupině, jejich vyznání apod. Body 15 až 28 
budou ovšem oříšek, tam se chce stručně shrnout, k čemu skupinka došla, 
a text je většinou omezen na počet znaků, např. stručný závěr ke 
zvolenému tématu je na max. 1000 znaků. Nebo je třeba uvést 3 klíčová 
slova, která vystihují obsah závěru atd. Naštěstí v posledním 29. bodě lze 
odeslat ještě další materiály jako přílohu, takže i skupinka, kde se diskutuje 
více a vyprodukuje více textu, nemusí mít obavy, že by musela něco 
důležitého vynechat. 

Chci touto cestou velice poděkovat všem vedoucím skupinek i 
všem členům, že do tohoto unikátního projektu šli, že se upřímně snaží 
přispět ke zlepšení naší společné cesty k Bohu. Přeji jim vytrvalost do 
finiše, inspiraci Ducha Svatého, trpělivost a moudrost při diskuzích i při 
závěrečném formulování textů do formuláře. Těším se na všechny závěry, 
které určitě pomohou nejen všeobecné církvi, ale i naší farnosti. Všem 
ostatním moc děkuji za jejich modlitby a za to, že jdou po naší společné 
cestě s námi.                                                     Petr Jirásko 
 

Václav Eichler rozhovor do JP svědectví o Bohu 
 
Kolik je ti let? 
Je mi 24 let. 
Jaké máš vzdělání?  
Jsem automechanik, po škole jsem pracoval rok v pizzerii, poté 3 roky 
v závodě Škoda auto v Mladé Boleslavi a nyní jsem se vrátil do školy 
dodělat si maturitu. 
Kolik máš sourozenců? 
Mám 3 mladší sourozence, všichni studují. 
Jaký byl tvůj vztah s Bohem v dětství? 
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Jako malého mě rodiče vodily do kostela, jenže Boha jsem tam nevnímal, 
a tak mi nedělní mše přišla jako nuda a nebavilo mě to tam, ke zpovědi 
jsem nechodil a moje první svaté přijímání bylo na několik let i poslední, 
můj vztah s Bohem nebyl živý, a tak zhruba ještě asi na 1. stupni základní 
školy jsem se v lavici v kostele choval tak nevkusně (kopali jsme tam do 
sebe s bratrem), že už mě tam rodiče dál nenutili. 
Jaké máš záliby, jak jsi vykročil na cestu za Ježíšem? 
Dříve jsem se relativně intenzivně věnoval zálibám, které škodily mé duši. 
Například posilování, samo o sobě na posilování není nic špatného, ale na 
1. místě, které patří Bohu, nemá nic a nikdo jiný než Bůh, co dělat. 
Ta horší záliba, nebo respektive závislost svědčí o Boží milosti hodně. Byl 
jsem závislý na drogách, 8 let cca jsem kouřil marihuanu a cca 4 roky jsem 
šňupal pervitin, do toho jsem pil alkohol a co se týče povědomí o hříchu, 
Bohu jsem nedůvěřoval. Ze začátku k tomu může člověk přijít třeba i jen 
z nudy, ze zvědavosti, všechno se to tváří jako zábava a až po čase se začne 
ukazovat že ve skutečnosti je to zlo, jenže za tu dobu je závislost už tak 
silná, že z vlastních sil se z toho dostat bylo alespoň v mém případě zhola 
nemožné, a to jsem se snažil vytrvale, co bylo relativně úspěšné bylo 
posilování, jenže tím jsem krmil svou pýchu a ego a když se mi zhoršily 
moje zdravotní potíže s jícnem, těžký váhy jsem musel nechat v posilovně, 
přišly deprese, a znovu jsem utíkal do drog. To by bylo, co se týče 
závislostí, teď vám zkusím přiblížit, jak mocně v mém životě začal působit 
Bůh. 
Když si doma začali všímat, že mám problém se závislostí na drogách, 
opakovaně mi doporučovali léčení  a trápili se, léčení jsem odmítal, 
považoval jsem to za ponižující. Moje sestra Helča se za mě modlila 
Pompéjskou novénu, abych se dostal z drog, když jsem se to později 
dozvěděl, uvěřil jsem, že to tak prostě bude. Nejdřív jsem měl dost ošklivé 
noční můry a skončily tak, že mi sestra ve snu podala růženec, v realitě 
jsem se ho začal skutečně občas modlit, začal boj, ale stejně jsem nebyl 
ihned čistej, drogy mě jentak nenechaly. Jednou jsem rodině slíbil, že 
s nimi pojedu do Medjugorije, tu noc před odjezdem jsem byl zfetovanej 
s dalšími lidmi v autě na vyhlídce, hnulo se ve mně svědomí a řekl jsem si, 
že když jsem jim to slíbil, že tam s nimi teda pojedu, bylo to natěsno, ale 
stihl jsem se vypravit a jet. 
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Cestou jsem zažil, jak mi Duch svatý probudil svědomí, až jsem po asi 
půlhodinovém přemáhání se neudržel pláč, člověk co nás tam vezl, mluvil 
o Bohu tak, jako nikdo koho jsem do té doby slyšel o Bohu mluvit, hodně 
mě namotivoval do vztahu s Bohem, sice je to starší pán, ale jsme přátelé 
pořád, má úžasný svědectví o Bohu. Nicméně v Medjugoriji je úžasně, 
došel jsem si tam po letech ke zpovědi, kde mi první člověk (kněz) řekl, že 
když se modlím růženec, že se z toho dostanu. 
Mimochodem když jsem byl v Medjugoriji po 2 letech, potkal jsem tam 
toho slovenského kněze a řekl jsem mu, že jsem se u něj před pár lety 
zpovídal, a že to sice byl boj, ale že už jsem čistej, neměl sice na mě mnoho 
času, ale bylo vidět, že ho to dojalo, začínala tam totiž mše svatá, 
koncelebrovalo tam asi 300 kněží, podávali příjímání tisícům lidí, a ten 
slovenský kněz zrovna přišel ke mně. 
Takže zpátky k mé první návštěvě Medjugorije, cítil jsem tam sice klid, ale 
choval jsem se tam nevkusně, spíš jako na dovolené než jako na poutním 
místě, chodil jsem tam bez trička. Když jsem z Medjugorije přijel domů, 
sice jsem zničil skleněnou dýmku na marihuanu až z Amsterdamu za 
7000Kč, ale obdržené milosti jsem ještě neviděl, znovu jsem padal  po 
chvíli do drog, ale už jsem měl růženec, takže když jsem to nezvládl a 
zfetoval jsem se zas, když drogy vyprchaly, přišly dojezdy (těžké deprese), 
ale já se modlil s lítostí vytrvale růženec, třeba i hodiny v kuse a znovu jsem 
na přímluvu Panny Marie dostal sílu a naději bojovat dál. 
Jednou jsem dostal chuť ukázat ostatním, že Bůh je, modlil jsem se 
Pompéjskou novénu za uzdravení zraku, můj tehdejší duchovní vůdce mi 
říkal: Víte, za co se modlíte? Říkám, že vím. Domodlil jsem se a brýle mi 
zůstaly, nerozuměl jsem tomu, a asi natruc jsem zase začal pít alkohol, 
hulit trávu a zanedlouho zase zpátky pervitin. 
Tehdy jsem měl velice negativní duchovní zážitek, takže radši jen stručně. 
Viděl jsem démony vstupovat do mého kamaráda a v myšlenkách jsem 
opakovaně vnímal silný nátlak, ať se zřeknu kříže, sice jsem si zahrával a 
byl jsem zvědavý, ale došlo mi, že tohle už není sranda, byli jsme tehdy 
v jednom domě, jen já, ten kamarád, a jedna holka, ta ale byla tou dobou 
už v jiné místnosti. Kamarád se mě zeptal, jestli chci, ať přijde, říkal jsem 
si že myslí tu holku, říkám klidně ať přijde, po čase se mě zeptal ještě 
jednou, říkám klidně, ať přijde, po chvilce řekl, že je za dveřmi, říkám 
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dobře, po další chvilce řekl.. je tady, koukl na křeslo, podíval jsem se taky, 
a viděl jsem průhlednou postavu a atmosféra byla fakt už děsivá, tipuju, 
že to byl satan, v jednu chvíli mi přišlo, že mi nabízí nějaký obchod, cítil 
jsem jakoby démon vešel do mě a cítil jsem ohromnou sílu, pak jsem 
nahlas řekl, že to není správně. Klekl jsem na kolena a z hlavy jsem se 
pomodlil růženec. Zlý duch odešel a kamarád usnul. 
Byl jsem z toho asi týden dost rozhozenej, potom jsem se ale zfetoval ještě 
jednou, a když jsme na nádraží seděli na odstavených vagonech, špatně 
jsem otevřel lahev piva a řízl jsem se do ruky, tekla mi trochu krev, a tu mi 
došlo, že to je smutný, se úplně zbytečně ničit, plakal jsem možná i hodinu. 
Zeptal jsem se sebe, co je špatně, a odpověděl jsem si, že upadám nejspíš 
proto, že mám slabý vztah s Bohem, ale jak získat pevný vztah s Bohem, 
že když se pomodlím, pomůže mi, jak s někým udržet vztah, když s ním 
netrávím čas, a jak se tráví čas s Bohem, přece v modlitbě. Začal jsem se 
tedy modlit bez přestání. Začal jsem chodit ke zpovědi, potom i denně na 
mši svatou, měl jsem velikou radost, najednou uplynulo pár měsíců a já 
byl furt čistej, ještě chvilku mi dělala potíže tráva, ale to byl třeba jeden 
víkend za dva měsíce, chvíli jsem měl problém taky s vínem, ale teď se 
napiju leda na společenské akci nebo třeba v restauraci jedno pivo 
k obědu, takže se odvážím tvrdit, že se neopíjím. 
V květnu roku 2022 to budou 2 roky, co jsem čistej, nikde na léčení jsem 
nebyl, jen v kostele, ve zpovědnici a ve vlastní rodině, která se se mnou a 
i za mě modlila a modlíme se stále. 
Takže jaké jsou moje záliby?   Ježíš je moje všechno. 
Mám ještě spoustu dalších svědectví, jak Bůh působí v mém životě a okolí, 
spousta vyslyšených proseb, zaprvé těžko říct zda byste všemu uvěřily a za 
druhé toho je tolik i včetně maličkostí, že si to nepomatuju všechno, 
například vztahy v naší rodině jsou nyní prozářeny Boží Láskou daleko víc 
než dřív. 
A za dobu co se modlím růženec, cca 2 až 3 roky, se se mnou modlilo cca 
20 lidí, kteří se růženec modlili poprvé v životě se mnou, většina z nich jsou 
nepokřtění. 
Zkuste se zamyslet, když se modlíte růženec, jestli máte vůbec ponětí, co 
držíte v ruce. 
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Z pohledu mojí babičky, jednu dobu se za mě modlila růženec každý den, 
když to vypadalo, že jsem ze všeho venku, přestala tedy a zas to se mnou 
šlo s kopce, viděla to a od té doby se za mě modlí každý den jeden růženec, 
to svědčí o tom, že nehřešit je Boží milost. 
Co děláš ve svém volném čase rád, nejraději? 
Ve svém volném čase jsem nejraději s Pannou Marií a s Ježíšem, jakými 
způsoby? Modlitba růžence, slavení mše svaté, adorace, půst, modlitba ve 
společenství, je to spousta milostí od Boha, samozřejmě mám také 
povinnosti, učení a nějaká práce doma, a posilovat zatím nemohu, ale i 
kdybych mohl, nikdy už se mi tělo nestane znovu modlou, když mi k tomu 
samozřejmě Pán dá milost. 
Čeho si ceníš na druhých lidech? 
Na druhých lidech si cením toho, když mě mají rádi i přestože jsem hříšník. 
Máš nějaké představy o své budoucnosti? 
Představ o budoucnosti mám plno, mnohdy se i zasním až moc a 
zapomínám na přítomný okamžik. 
Moje silná touha, samozřejmě až po touze po Bohu, je po manželství a 
rodině, ale tak to má asi každej svobodnej chlap nebo svobodná žena. Také 
prosím Boha za uzdravení mého jícnu, zdraví je důležité asi pro každého, i 
za budoucí práci se modlím, za Boží vůli, za dar Ducha svatého, za úmysly 
Panny Marie, no někdy mi to přijde jako menší seznam. Také za všechny, 
které nosím ve svém srdci, za ty které 
potkávám a taky jak to zrovna přijde, 
důležité je taky prosit o vytrvalost, ale 
stejně to všechno odevzdávám do Boží 
vůle.  
O to všechno prosím a za všechno ti 
děkuji, Bože Otče všemohoucí skrze 
našeho Pána Ježíše Krista, na přímluvu 
Panny Marie a všech tvých svatých. Otče, 

ne má vůle, ale tvá vůle se staň. 
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus i Maria. 

                                                             Redakci zaslala  Klára Doležalová 
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14 svatých pomocníků 
 
V několika dílech si připomeneme 14 světců, jejichž krásný obraz se 
dochoval z Paletínské kaple a je uložen na hradě Košumberku. 

Minule jsme si prohlédli centrální část obrazu se sv. Rodinou a sv. 
Kryštofem. Dále se budeme věnovat trojici světic, které patří do okruhu 14 
svatých pomocníků. Nacházejí se na obraze po Mariině levé ruce a jedná 
se o sv. Barboru, sv. Kateřinu Alexandrijskou a sv. Markétu. 

 

   sv. Barbora 
Barbara, virgo nicomedien. 

4. prosince, panna a mučednice 
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Patron: horníků, sedláků, architektů, 
stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, 
slévačů zvonů, kovářů, kameníků, tesařů, 
hrobníků, zvoníků, kuchařů, řezníků, 
dívek; zajatců; dělostřelectva; hasičů; 
umírajících; vzývána za dobrou smrt, 
proti ohni, nebezpečí při bouřce, proti 
moru a horečnatým onemocněním, jako 
pomocnice v nouzi 
Atributy: dělo, kalich (často s hostií), 
kniha, meč, paví pera, věž (s třemi okny) 
 
Patří mezi svaté mučednice s nemalým významem, o kterých se však 
nedochovalo spolehlivých písemných zpráv. Žila a zemřela v Nikomédii 
jako panna a mučednice. Splnila se na ní Ježíšova předpověď, 
že "nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina". (Mt 10,36) 

ČLOVĚK PROTI ČLOVĚKU PRO JEŽÍŠE 

O životě svaté Barbory z Nikomédie se martyrologium vyjadřuje velmi 
stručně a odvolává se na tradici. Podle ní byla hodně připomínána, ctěna 
významnými světci a zařazena mezi tzv. 14 pomocníků v nouzi. Její 
nejstarší znázornění bylo objeveno v kostele Santa Maria Antiqua na 
Palatinu v Římě a tato freska pochází asi z konce VII. století. 

Žila pravděpodobně mezi II. a IV. stoletím v Nikomédii, která také bývala 
sídelním městem římských císařů na východě, v Bithinii (v dnešním 
Turecku), na jižní straně Černého moře. Legenda ji uvádí jako krásnou 
dceru zámožného Dioskura, který byl velkým nepřítelem křesťanů, jejichž 
učení se Barbora snažila poznat. Dioskuros chtěl svou dceru ohlídat před 
jejich vlivem a uvěznil ji do věže, kde jí snad nemělo chybět nic, než 
svoboda. Při jedné z otcových cest se údajně domluvila se zedníky na 
udělání třetího okna, ač do jejího vězení byla naplánovaná jen dvě. 
Barbora chtěla, aby jí připomínaly Nejsvětější Trojici, v jejíž společnosti 
toužila žít. Po otcově návratu následovalo vyslýchání. Někde se uvádí, že v 
době otcovy nepřítomnosti přijala i svátost křtu a když se mu přiznala, že 
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chce náležet jen Kristu, byla před jeho hněvem dočasně ukryta do země. 
Některé verze uvádějí, že se skrývala v jeskyni. 

Podle legendárního vyprávění, zatímco otec pro ni chystal krutá muka, ona 
rozjímala o umučení Krista a čerpala tak sílu, aby pro něho dokázala snést 
všechno. Otec si v hněvu prý přizval soudce Marciana a Barboru, která se 
k chystaným mukám stavěla hrdinsky, dal krutě zbičovat. Barbora však 
myslela na Kristovo bičování a to své prý vnímala jako hlazení pavími péry. 
Druhého dne její nepřátele překvapilo, že rány po bičování z jejího těla 
zmizely. Odmítali však uznat Kristovu léčivou moc, kterou Barbora 
dosvědčovala a vykládali to jako znamení pohanských bohů, chtějíce od ní, 
aby jim za to prokázala vděčnost. Její snaha přesvědčit je o opaku v nich 
vyvolala jen větší zuřivost. Mezi popisovaná muka, kterými ji chtěli od víry 
odvrátit, je uváděno drásání železnými hřebeny, pálení boků, tlučení do 
hlavy, z níž jí chtěli Krista vymlátit i uřezání prsou. Posledním Marciánovým 
rozhodnutím bylo, že je nutné useknout Barboře hlavu. Vlekli ji 
znetvořenou městem k popravišti, snad aby ostatní odradili od víry v 
pravého Boha. Kazila jim to však statečnost Barbory a anděl, který prý 
Barbořino krvácející tělo zahalil bílým oděvem. Když dorazili na místo, kata 
nepotřebovali, neboť otec byl rozhodnut jeho práci vykonat sám. Legenda 
v závěru hovoří o tom, že když svou dceru sťal mečem, byl sám zabit 
bleskem. Otevřeme-li knížku Anselma Grüna "Duchovní terapie a 
křesťanská tradice", dočteme se, že tato legenda je také vnímána jako plná 
symboliky, počínaje vlastním jménem hrdinky, které je vykládáno jako 
cizinka a chce se zde ukázat, že nepatří k tomuto světu, ale jejím pravým 
domovem je nebe. I ve vězení může člověk prožívat vnitřní svobodu. Její 
otec se marně snažil uplatnit své představy násilím. Bůh přišel do jejího 
srdce i přes zamčené dveře. S ním přišlo i více světla a její úzký obzor se 
rozšířil. Když ji otec chtěl po svém návratu kvůli víře zabít, ona nalezla úkryt 
v jeskyni, která je ve zmíněné knížce symbolem mateřské sféry jako 
ochrany před otcem. V knize, zradou ovčáka, se otcova moc ukazuje 
silnější než matky a Barbora se z otcovy vůle dostala do rukou 
místodržitele. Z následného mučení anděly uzdravena, byla prý nahá na 
cestě městem šlehána pruty, které se změnily v páví péra a čím více 
bičována, tím více byla jimi ozdobena. Cílem toho prý bylo ukázat, že lidská 
agrese nemůže duši uškodit. U této verze příběhu strávila v žaláři ještě 
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jednu noc, během které jí anděl přinesl jako posilu na poslední cestu Tělo 
a Krev Páně. Tento výklad aktuálně dokazuje, že člověk, který se stává sám 
sebou, svobodně kráčí svou cestou. A snaží-li se hlava rodiny určit jeho 
životní dráhu a násilím odvrátit od Boha, nemůže zvítězit. Bůh ho chrání i 
skrze anděly a smrt zde znamená nový život. Anselm Grün se snaží v tomto 
příběhu ukázat smysl jednotlivých atributů. Věž je zde viděna jako obraz 
seberealizace člověka a symbol pevných základů, na nichž spočívá náš 
život. Zároveň i jako symbol pro kontemplaci - místo, kde s námi přebývá 
Bůh. Tato kruhová stavba se třemi okny představuje celistvost a prezentaci 
Trojjediného Boha, žijícího s námi a v nás. Pravou skutečnost neznáme a 
tak se nemusíme držet všech výkladů a podávaný kalich nám může také 
připomínat, že i Kristu byl v Getsemanské zahradě podáván symbolický 
kalich utrpení. Souhlasem s Otcovou vůlí Ježíš vstal posilněn vstříc svým 
katům. A jeho přijetí potupné smrti se stalo naším vykoupením. 

Je připomínáno, že Barbora mívá na sobě zelené šaty jako symbol Boží síly, 
smíření i pevné naděje ve věčné milosrdenství. Má symbolizovat obnovu 
života, což je připomínáno tzv. "barborkami", které se dávají do vody, aby 
na vánoce rozkvetly. Tento pokřesťanštělý zvyk nám má připomínat, že 
dobře prožitý advent má vést k rozproudění tvůrčí síly, pocházející od 
Boha a že pohroužením se do vlastního nitra jako Barbora, máme rozkvést 
životem Krista. 

Císař Justinián prý přenesl ostatky sv. Barbory v VI. stol. do 
Konstantinopole, odkud se kolem r. 1000 dostaly do dómu sv. Marka v 
Benátkách a r. 1009 byly přeneseny na nedaleký ostrov Torcello, do 
kostela sv. Jana evangelisty. P. Fr. Ekert uvádí, že v r. 1370 nějakou část z 
ostatků sv. Barbory dovezl do Prahy pro svatovítský chrám i Karel IV. 
Nejvýznamnější gotický chrám sv. Barbory se nachází v Kutné hoře v 
Čechách. Se stavbou bylo započato r. 1388. Některá jeho výzdoba je z 
konce XV. stol. a k dokončení stavby či rekonstrukci došlo v letech 1884 až 
1905. Se sousoším sv. Barbory se můžeme setkat na Karlově mostě v 
Praze, kde je mezi sv. Markétou a sv. Alžbětou. Originál této kopie pochází 
od Ferdinanda Maxmiliána a Jana Brokofových z r. 1707. Nápis je prosbou: 
"Modlete se za nás nyní i v hodině smrti." - Tu bychom neměli brát na 
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lehkou váhu. Podobně v našich chrámech jsou obrazy Barbory dokladem 
úcty, vzdávané v naší zemi této světici. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
"Barborkou" ve váze si budu připomínat, že mám usilovat o to, aby na 
mém každodenním životě rozkvétaly květy lásky, s níž Ježíš stále přichází. 

Bože, Tvá síla se projevuje zvláště tehdy, když působí v tom, kdo je slabý: 
Tys posiloval svatou Barboru, aby statečně snášela všechno mučení; 
pomáhej i nám, abychom na její přímluvu vítězně prošli všemi zkouškami, 
nezemřeli náhlou smrtí, ale předstoupili před Tebe smířeni, po přijetí sv. 
svátostí. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť 
on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 
Amen 

sv. Kateřina Alexandrijská 

Catharina Alexandrina 
 

Panna a mučednice, 25. listopadu 

 

Patron: pařížské university, advokátů, 
filosofů, studentů, pedagogů, teologů, 
dívek, knihtiskařů, švadlen, soukeníků 
a řemeslníků pracujících s kolem nebo 
nožem i vězňů; vzývána bývá při 
migréně, při postižení jazyka, v hodině 
smrti a při hledání utopených 

Atributy: korunka, palmová ratolest, 

rozlomené kolo se železnými hroty, 

kniha 

(korunku, palmovou ratolest i část kola s hrotem před světicí máme i na 
našem obrazu) 
Pocházela z Egypta. Byla vznešená rodem a převahou ducha porazila 
údajně i císaře, který proti ní postavil své učence. Věrnost Kristu 
dosvědčila mučednickou smrtí v Alexandrii. 
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KRÁSNÁ A BOHATÁ KŘESŤANKA 

Je slavná pro mučednickou smrt, kterou podstoupila v Alexandrii v Egyptě. 
Podle legend pravděpodobně kolem r. 310. O konci jejího života se traduje 
mnoho verzí legendárního podání a je obtížné odlišit nejen původní 
vyprávění, ale i symboliku od skutečnosti. Ve snaze o větší sílu příkladu a 
slávu mučednice přibývalo od těch, kteří předávali její příběh dál, plno 
doplňujících detailů, včetně rozhovoru s císařem. To však neoslabilo 
význam jejího vzoru a je stále připomínána jako jedna z postav 14 svatých 
pomocníků, oblíbená zejména v lidové zbožnosti. 

Kateřina je symbolem čistého, nezkaženého mládí. Vynikala dary ducha, 
znalostí pohanské filosofie, křesťanské nauky a zvláště odvahou a 
statečností. Pocházela ze vznešeného rodu, byla prý dcerou krále Kosta, 
měla vzdělání a přitahovala pozornost svou krásou. Její rodiče zemřeli a 
tak v paláci žila jen se služebnictvem. Na křest ji připravil poustevník, který 
jí dal poznat Kristovu nauku a lásku. Před poznáním Krista odmítala prý 
nápadníky z pýchy a později pak chtěla žít pro Ježíše. V legendě se hovoří 
o nočním zjevení Panny Marie s dítětem Ježíšem, který se k ní sklonil a 
navlékl jí na prst zlatý prsten na znamení, že se stává jeho nevěstou. Po 
probuzení prý Kateřina spatřila na ruce zářící prsten, klekla a božskému 
Snoubenci slíbila zachování panenské čistoty. 

V době, kdy císař Max... (Maximinus Daja – synovec Galeriův /v Egyptě 
mezi 305-310/ či Maximian nebo jeho syn Maxentius – v legendách se 
objevují jména tří císařů, častěji Maximian jež byl v Africe od r. 298 a 
nanejvýš do r. 303, kdy se z jara vrátil do Říma ) pobýval v Egyptě a v 
Alexandrii pořádal okázalé slavnosti na počest bohům, při kterých všichni 
pozvaní měli obětovat modlám, předstoupila před něj asi 18letá Kateřina 
údajně se slovy: „Císaři, pokud bys chtěl, mohl bys poznat, že vaši bohové 
jsou jen přeludem a pošetilostí. Rozum říká, že jen jedna bytost může být 
nejvyšší...“ A vytkla mu jeho zaujatost proti křesťanům, které se snaží 
likvidovat. Císaře od potrestání opovážlivé dívky zdržovala její krása. Byl 
unesen jejím půvabem, překvapen odvahou a výřečností. 

Snad ho také napadlo, že oslabí víru křesťanů, když ji veřejně usvědčí z 
omylů. Povolal proto 50 filozofů, považovaných za mistry řečnictví a ti měli 
změnit její přesvědčení. Výsledek byl ten, že Kateřininými slovy byli 
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poraženi a někteří se stali křesťany. Císař je prý poslal na hranici, kde měli 
skončit v plamenech a Kateřinu dal zbít pruty a uvěznit. 

Legenda zmiňuje návštěvu Krista s anděly ve vězení. Jednou ji měla 
navštívit i císařovna, kterou Kateřina přivedla k rozhodnutí pro křest. Jako 
další obrácený je uváděn vojevůdce Porfyrius, kterého následovali někteří 
z vojáků. Císař po návratu z nějaké cesty nařídil, aby byla připravena čtyři 
kola s hřeby k pozvolnému drcení Kateřinina těla až do jejího konce. Po 
spuštění mučícího stroje povolily provazy připoutané mučednice a kola se 
rozpadla. Legenda říká, že je zničil anděl a císař pak nařídil dívce setnout 
hlavu. V jedné legendě je napsáno, že místo krve vytékalo z jejího těla 
mléko a andělé je následně přenesli do míst, kde se Mojžíš poprvé setkal 
s Bohem. Zmínka o mléce ukazuje na symbolické vyjadřování. Bývalo 
viděno jako potrava duše i znamení nesmrtelnosti. V legendách 
vyjadřovala proměna krve v mléko důkaz neviny a svědectví čistoty 
popraveného. Podle některých i symbol velkého ženství a moudrosti (viz. 
A. Grün: Duchovní terapie a kř. tradice). 

Přenesení těla mučednice na Sinaj od andělů a skutečné uchovávání 
ostatků v klášteře sv. Kateřiny na úpatí hory Sinaj některé životopisy 
vysvětlují s poznámkou, že anděly byli také nazýváni basiliánští mniši. 
Opevněný klášter byl vybudován asi kolem r. 530 císařem Justiniánem I. k 
ochraně před nájezdy Beduínů a do jeho mramorové kaple byly uloženy 
ostatky sv. Kateřiny (uchovávána je hlava a levá ruka). Údajně sinajský 
mnich Simeon část ostatků mučednice přenesl do Rouenu ve Francii, 
odkud čtyři částky získal Karel IV. pro svatovítský chrám. Jako vděčný ctitel 
sv. Kateřiny, jíž přičítal pomoc v bitvě u Modeny, zbudoval na Karlštejně 
kapli sv. Kateřiny. Dále jí zasvěcený chrám v Praze s klášterem 
augustiniánské řehole a je mu připisována staročeská legenda o této 
mučednici, ve 250 verších. Ve výkladu atributů a významu ctěné sv. 
Kateřiny je na prvním místě připomínáno rozlomené kolo, v němž můžeme 
vidět i symbol pro zmaření životních plánů. V té souvislosti byla světice 
také označena za léčitelku ztroskotaných životních plánů. Anselm Grün 
napsal, že nám ono „kolo plánů rozlámal sám anděl Boží, abychom 
nezůstali otroky svých projektů, nýbrž abychom stále znovu plnili to, co od 
nás Bůh dnes žádá a co nám dnes slouží ke spáse“. To je podstata významu 
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naší úcty ke světcům – zvládnutí života s dosažením cíle podle Božího 
plánu. Ať nám k tomu pomáhá i vztah ke sv. Kateřině. Skrze různé zlomy 
máme růst ke kráse a být formováni, abychom se stali takovými, jaké nás 
chce mít Bůh. 

A. Grün připomíná, že kolo může být i symbolem kola smrti a zlomené 
znamením osvobození z připoutání k němu. V tom se ukazuje souvislost s 
vzýváním sv. Kateřiny v hodině smrti. 

Význam sv. Kateřiny jako patronky studentů a pedagogů je v pomoci 
řešení problémů spojených s učením. S její pomocí má jít o vymanění se 
ze všeho, co náš život vnitřně utiskuje a ztěžuje. Často jde o vliv vnitřních 
zranění nebo neosvobození se z ducha zla. Čistota a ryzost přispívají k 
poznání pravd potřebných pro život i k dosažení spásy. Pravá krása a 
bohatství jsou v tom, co si Kateřina odnesla na věčnost. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
Budu přemýšlet o tom, co z uvedeného souvisí s mým životem, a v 
modlitbě se obrátím k Duchu svatému, s jehož dary Kateřina dosáhla 
vítězství.  
Všemohoucí, věčný Bože, Tys dal svému lidu blahoslavenou pannu a 
nezdolnou mučednici Kateřinu; na její přímluvu nás posiluj ve víře a 
vytrvalosti, abychom usilovně pracovali pro jednotu církve. Skrze Tvého 
Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha 
svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 

 

sv. Markéta či Marina 
Margarita seu Marina, m. in Pisidia. 

Mučednice 

 

Patron:  dívek, rolníků; vzývána za příhodné počasí pro sklizeň, při 
obavách z porodu 

Atributy: drak, koruna, křížek, meč, palma, perla (na našem obrazu 
koruna, kříž a drak pod nohami světice) 
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Narodila se jako pohanka, ale chůvu měla 
křesťanskou. Pro její svědectví přijala víru. 
Zůstala jí věrná, neboť věděla, komu uvěřila a 
sílu čerpala ze svátostí. Snesla zavržení 
vlastním otcem, který sloužil modlám a o síle 
pravého Boha svědčila svým mučitelům a 
všem, kteří ji radili místo na duši myslet na tělo. 
Nakonec byla sťata. 
 

VE VÍŘE JE VÍTĚZSTVÍ 

Pocházela z pisidské Antiochie v Malé Asii. Je 
uváděna dvěma jmény. Důvod je ten, že 
původní jméno Marina se v řeckém textu uvádí 
jako Markéta. Pod tím jménem je v českých 
zemích známa jako světice ze 14 pomocníků, 
která dřívější památkou 13. 7. s pověstnou 
pranostikou, připomínala začátek žní. Byla 
dcerou pohanského kněze Edesia, který její 
výchovu po smrti matky svěřil chůvě, která byla tajnou křesťankou. Ta 
Markétě postupně odhalovala pravdy víry slovy i příkladem. Asi v 15 letech 
přijala Markéta svátost křtu. Legendy se rozcházejí v tom, zda žila s chůvou 
na venkově a proto také pásla ovce nebo jí otec nařídil být pasačkou z 
trestu, když se dozvěděl o jejím křtu. Ale to není důležité. Podstatná je její 
věrnost víře, síla čerpaná ze svátosti a ochota k mučednické smrti pro 
Krista. 

Na projížďce pastvinami Markétčina krása zaujala panovníka Pisidie 
Olibria. Při rozhovoru s ní obdivoval její skromné a laskavé vyjadřování a z 
jeho rozhodnutí musela se Markéta další den dostavit do jeho sídla. 
Cestou se posilovala modlitbou o vytrvalost v křesťanských ctnostech. 
Nebyla ochotna za nic na světě vyměnit víru a čistotu. K nabídce stát se 
manželkou panovníka uvedla, že si za chotě svého srdce zvolila Krista, 
který jí nabízí šťastný život ve věčném království v nebi. Olibrius na ta slova 
změnil tón řeči. Jeho výhružky byly bez účinku. Nařídil proto kruté 
zbičování a další mučení statečné dívky. Ti, kdo přihlíželi rozdrásávání 
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jejího těla, ji přemlouvali, aby se poddala přání vladaře, ona však 
odpověděla: "Kdybyste Krista znali, tak místo svádění z cesty jeho pravdy, 
se pro jeho jméno vystavíte mučednictví." Za taková slova ji znovu natáhli 
na skřipec. 

Mezi dalším dnem mučení se prý její rány zázrakem zhojily, a když se to 
její soudce snažil přičíst božstvu a přimět ji k vděčnosti, Markéta 
zdůraznila, že něco takového nedokážou mrtvé modly ani lidé. Ale jen Boží 
Syn, který uzdravuje duši z hříchů a podobně může i zraněné tělo. Legenda 
popisuje další mučení ohněm při natažení na skřipci a pak pokus o utopení, 
když ji svázanou hodili do vody, ze které pak vyšla volná, aby je 
napomínala. 

Atributy Markéty se týkají pověsti zařazené mezi mučení a lze ji snad 
považovat za symbolické poučení. V jejím vězení jí byl ukázán jako 
nepřítel, nad nímž má zvítězit, ohyzdný drak. Připravoval se ji pohltit, ale 
ona nad ním zvítězila znamením kříže. 

Olibrius, aby udělal konec neporazitelné mučednici, nařídil její stětí na 
náměstí. Podle nespolehlivých údajů v roce 305 nebo 282, proto století 
neznámé. 

Její ostatky byly v roce 908 převezeny k Bolzanskému jezeru k sv. Petru a 
odtud v roce 1145 do katedrály v Montefiascone. V roce 1213 část z nich 
získaly Benátky. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
Stanovím si konkrétní způsoby utvrzování ve víře. Může jít o duchovní 
četbu, pravidelná návštěva kostela s adorací před svatostánkem, 
pravidelné rozjímání, přijímání svátostí, střelné modlitby nebo jiné skutky 
lásky, které se líbí Bohu a vedou mne ke kontaktu s ním. Bože, pomáhej 
nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti a čistoty svaté Markéty, 
jejíž výroční památku s radostí slavíme, a dej, abychom měli užitek z toho, 
co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše 
Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a 
kraluje po všechny věky věků. Amen  
                                                                                                      ( PR )                                                                       
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Biřmování 
Milí mladí přátelé a nejen mladí. Chtěl bych nabídnout všem 

přípravu na svátost, která nám pomáhá lépe žit z daru víry - Biřmování. 
Věková hranice od kdy je možné svátost přijmout je 15 let. Prosím Vás 
přihlaste se mi. Jakmile se sejde skupinka zájemců, začneme se setkávat.  
         o. Josef 
  
 

Pastorační plán farnosti Luže na rok 2022 
Náměty akcí  Datum 

pořádání   
Místo 
konání 

Zajišťuje  

Tříkrálová sbírka  8. ledna Luže  Hubálková, 
PR, farnost 

Mše sv. pro děti první neděli v 
měsíci 

Chlumek p. farář, 
rodiče 

Denní modlitba církve  každé pondělí 
po večerní mši 
sv. 

Sv. 
Bartoloměj 

p. farář 

Koncert – Josef Klusoň 
- kvarteto 

8. dubna - 
18.00 
  

Chlumek Město a 
farnost 

Velikonoce  14. – 18. 4. Chlumek p. farář, PR 

Pochod pro život 30. dubna Praha   

1. SV. PŘIJÍMÁNÍ bude 
upřesněno 

CHLUMEK p. farář + 
farnost 

Hlubočice – „modlitba 
s  P. Marií“ 

 
  15.  května 

Hlubočice + 
farní den 

PR, farnost 
Vojta 

Farní zájezd    červen bude 
upřesněno 

Tomáš T., 
Vojta 

Noc kostelů 10. června bude 
upřesněno 

PR 

Slavnost Těla a krve 
Páně 

19. června Luže p. farář s 
farností                      
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I. pouť  „Třešňová“ + 
Misijní jarmark 

3. července 
 

Chlumek p. farář a 
farnost 

Celostátní setkání 
mládeže v HK 

9. – 14. 8.  Hradec 
Králové 

diecéze 

2. pouť “Okurková“ 21. srpna Chlumek p. farář a 
farnost 

    

3. pouť „Švestková“  11. září 
 

Chlumek p. farář a 
farnost 

Slavnost sv. Václava   28. září Chlumek – 
pouť 

farnost 

Slavnost sv. Václava 28. září Střemošice 
– pouť  

p. farář 

Setkání 
prvokomunikantů s 
biskupem 

1. října HK diecéze 

Pouť v Srbcích 9. října Srbce – 
pouť  

p. farář 

Misijní most modlitby 15.  října Chlumek PR 

Rorátní mše sv. bude 
upřesněno 

Paletínská 
kaple 

p. farář 

Diecézní setkání 
mládeže 

19. listopadu HK diecéze 

Mikuláš   prosinec Chlumek PR 

Obnova manželských 
slibů 

 prosinec Chlumek p. farář 

PR – pastorační rada, HK – Hradec Králové DCM – diecézní centrum 
mládeže 
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Trocha nekorektního humoru… 
 

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro 
tento svět – Don Diego Goso 

 
Pár obrázků z bezpečnosti práce – ale doma to raději nezkoušejte… 
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a jeden recept …. 
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19.března je svátek sv. Josefa – pozemského tatínka Pána 
Ježíše. 
Potože právě chová malého Ježíška, jeho práci s vervou a 
nadšením zastanou tři malí pomocníci 

1

 

2 3

 

4

 

7

 

8

 

Josef byl 
povoláním 

  .  .  .  .  . 
(najdeš v tajence) 

vzpomeňte si na ně při každé vaší práci 😊 

Na obraze je svatý 
František Xaverský- 
Jezuiský . . . . . . . . 

1

 

1 

2 
3 

4 

5 

2

 3

 

6

 

5 

7

 

8 
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Svatý Petr 

Svatý Dismas 

David 

Máří Magdaléna 

Svatá Afra 

Barokní zpovědnice 
Jak fungovala? Uprostřed je 
místo pro zpovědníka-
kněze, který naslouchal 
upřímným slovům lítosti buď 
z levé či z pravé strany. Při 
poutích bylo obsazeno 
všech šest zpovědnic. 

Druhý král 
Izraelského lidu, 
bojoval 
s Goliášem 

Dokážeš 

správně 

přiřadit? 

Přítel Pána Ježíše, který velmi 
litoval, že se Ho v Jeho nejtěžší 
chvíli nezastal.  

 Atributem je kohout 

Hrál na harfu a je autorem 
většiny Žalmů 

 

Lotr, který byl 
ukřižován na 
Golgotě spolu 
s Pánem Ježíšem  Litoval všeho 

špatného, co 
v životě udělal a 
Ježíš mu 
odpověděl: „Ještě 
dnes budeš se 
mnou v ráji“ 

Svatá Marie Egyptská 

Žila ve 4.století, při pouti do Jeruzaléma jí 
zvláštní síla zabránila navštívit chrám. 
Odešla do pouště, aby se polepšila 

Patřila mezi Ježíšovy přátele, 
setkala se se vzkříšeným Kristem 

Žila ve 3.století 
v Augšpurku v Německu. 
Obrátila se statečně 
bránila pronásledované 
křesťany 

Pro povzbuzení kajícníka je 
na stříšce každé zpovědnice 
socha polepšeného hříšníka 
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 transparentní účet, na který můžete přispět na opravu kostela ve 
Voleticích   -  000000-6012186399/0800. Za dary Pán Bůh zaplať. 

 V kostele na Chlumku za zadními lavicemi je umístěna 
pokladnička, kam také můžete přispět na opravu kostela ve 
Voleticích 
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