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Korunovaná hvězdami 
 
Přijmi naši chválu, Paní divukrásná, 
Panno přesvatá, celá sluncem oděná, 
korunu z hvězd máš a měsíc u nohou, 
jsi jistý přístav náš, jsi spásy jitřenkou. 
 
 
Úžasná je Tvá krása, ó Panno pokorná, 
odpovíš slovu Páně: „Staň se vůle tvá.“ 
Lůnem spásy se stáváš nám z Evy zrozeným, 
jásot zní v nebesích nad Božím vtělením. 
 
 
Místo své neopouštíš u nohou Synových, 
zkoušená bolestí, chraň víru dětí svých. 
Z pramenů Boží spásy žíznivým nabíráš, 
kříž, který objímáš, nám nebe otvírá. 
 
 
Jméno tvé jasně září nádherou nesmírnou, 
Královnou andělů a jitřenkou tě zvou. 
Radostí Eva jásá, chválu vzdá stvoření, 
v lásce Tvé odkrývá se příslib spasení. 
 
 
Bůh tě vzal do své slávy, ozdobil korunou, 
krásu tvou vyvýšil, jsi naší Královnou. 
Věrně nás doprovází srdce Tvé mateřské, 
projdi s námi až k trůnu slávy nebeské. 
 
 
(Chant de'l Emmanuel (A. Dumont) - Komunita Emmanuel) 
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„Modlitba spojuje nejen s nebem, ale i lidmi a jejich starostmi.“    
                                                                         o. Josef Kentenich 
 

Milí čtenáři časopisu,  
 jsem moc rád, že v naší farnosti vzniklo několik skupinek lidí, kteří 
se pokusili přemýšlet nad synodalitou, ke které vyzval celou církev papež 
František. Chtěl bych se opět k tomuto tématu vrátit a krátce se nad ním 
zamyslet, proč je tato výzva stále aktuální a důležitá. 
            Před 3 týdny jsem dostal dopis z kongregace pro klérus, podepsán 
je arcibiskup L. You Heung Sik prefekt. Píše: Cílem synody není 
vyprodukovat dokumenty, nýbrž“ dát  vzklíčit snům, probudit proroctví a 
vize, přinést nové naděje, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat 
vztahy…dál píše: mohou se vyskytnout i obavy. Pokud je kladen tak velký 
důraz na všeobecné kněžství věřících a na sensus fidei Božího lidu, kde je 
naše vedoucí úloha a specifická identita svěcených služebníků? Jde o to, 
abychom stále více objevovali základní rovnost všech pokřtěných a zapojili 
se do putování církve a jejího aktivního poslání. Uplatňování synodality 
bylo církvi v prvním tisíciletí zcela běžné. Tolik krátká citace dopisu z Říma. 

Pokud jsme byli na duchovních cvičeních, pak tento čas nám 
pomáhá uspořádat si svůj vnitřní život. Dát vztahům a věcem místo, které 
jim náleží. V duchovních cvičeních jde o setkání mezi člověkem a Bohem. 
V synodální cestě jde o nacházení Boha ve společenství. Společenství má 
v sobě  velkou sílu. Vezměme si rodinu, kde je několik dětí. V tom je přece 
velký potenciál. Budovat církev jako rodinu není snadné. Nejspíš ji vidíme 
jako organizaci a obáváme se chybných kroků, změn organizačního rázu, 
které by mohly nastat, pokud budeme realizovat synodalitu důsledně. 
Cílem nejsou reformy, cílem je něco docela jiného. Jde o společné hledání 
Boží vůle, toho nejlepšího, co pro nás Bůh ve své prozřetelnosti připravil. 
Zamysleme se nad jedním příběhem.  

Dva pastýři chovají stádečko ovcí. Jeden má své ovečky ohraničené 
pevným plotem. Druhý je pouští volně do zahrady. Lidé se vzápětí ptají, 
jak to, že se nebojíte nechat ovečky volně v zahradě. Pastýř na tuto otázku 
odpovídá, uprostřed zahrady je studna a ta druží ovce pohromadě. 

 Synodalita je společenství cesty s ideálem, kterým je Ježíše Kristus. 
On založil Boží království v tomto světě. Ježíš řekl: Boží království je mezi 
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vámi. Boží království trpí násilí. Svět jde mnohdy jinou cestou, než chce 
Bůh. Jistěže zažijeme posměch a nepochopení a to i ve vlastních řadách. 
S tím musíme počítat. Přesto věřím, že Boží království má pevné a 
nezničitelné místo v tomto světě. Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, na tom 
stavíme svou víru. Je před námi cesta objevování, jak Bůh putuje s námi a 
uprostřed svého lidu. Je to objevování Božího království v druhých lidech i 
ve společnosti, kde žijeme. Buďme otevřenými lidmi na cestě. Program, 
který Ježíš vyhlásil na hoře Blahoslavenství, nelze chápat ve smyslu ústavy, 
nebo státního rozpočtu, který má město nebo stát. Ministr financí nemůže 
říci: Šťastní chudí! Neodporujte zlu. Odmítnutí trestu za vykonané zlo 
nemůže být základem zákonodárství. Z druhé strany musíme dodat, že by 
bylo velice jednostranné tvrdit, že pouhé zákonodárství stačí k vytvoření 
společenského klimatu v naší zemi – že budeme zkrátka solidárnější a 
lidštější. Stejně tak by bylo krátkozraké tvrdit, že všechny konflikty mezi 
lidmi lze redukovat na právní vyrovnání. Je tady potřeba něco „více“… než 
jsou zákazy a příkazy. Važme si poznání toto „více“ pokud nám bylo 
předáno a žijeme z něho, je to zároveň dobrý směr pro cestu k synodalitě.  
      
                                                               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 
 

 
461. Jak rodiče vychovávají své děti ke křesťanské víře? 
Hlavně příkladem, rodinnou modlitbou, katechezí a účastí na církevním 
životě. 
 
462. Jsou rodinné svazky absolutním dobrem? 

Rodinné svazky, i když jsou důležité, nejsou absolutní, protože prvním 
povoláním křesťana je následovat Krista a milovat ho: „Kdo miluje otce 
nebo matku více nežli mne, není mne hoden“ (Mt 10,37). Rodiče mají 
s radostí podporovat své děti, aby následovali Ježíše v každém životním 
stavu, i v zasvěceném životě nebo v kněžské službě. 
 
463. Jak má být vykonávána autorita v různých oblastech občanské 
společnosti? 

Má být vykonávána jako služba tím, že respektuje základní lidská práva, 
správnou stupnici hodnot, zákony, distribuční spravedlnost a princip 
subsidiarity. Každý při výkonu autority má hledat zájmy společnosti a ne 
svoje zájmy a má se inspirovat při svých rozhodnutích pravdami o Bohu, 
člověku a o světě. 
 
464. Jaké povinnosti mají občané vůči občanským představitelům? 

Ti, kdo jsou podřízeni autoritám, mají považovat své představené za 
zástupce Boha tím, že jim nabídnou poctivou spolupráci, aby veřejný a 
společenský život dobře fungoval. To zahrnuje lásku a službu vlasti, právo 
a povinnost volit, odvádění daní podle vlastních možností, obranu země a 
právo na konstruktivní kritiku. 
 
 
                                                                  ( pokračování příště, PR ) 
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Synodalita v Luži – výstupy 

 
15.3.2022 skončila úvodní fáze papežské synody o synodalitě: diskuze ve 
farních skupinkách. Přínášíme vám výstupy z našich 5 skupinek, jak byly 
odeslány přes online formulář na biskupství. 
 

1. skupinka, 3 muži + 4 ženy, sešla se 4x: 
Vybraná synodní otázka: 10. otázka "Formace v duchu synodality". 
Závěr: NA SPOLEČNÉ CESTĚ - chybí vzájemná důvěra a otevřenost uvnitř 
farního společenství, rodiny uzavřené do sebe, drží je ohledy. Nezájem o 
společné vzdělávání se ve víře, neochota a odpor k novým věcem. Absence 
modlitebních společenství. Kritika vůči kněžím - ničí víru celé církve. 
Klíčová slova k otázce: Individualismus, společné putování zúženo na 
společné slavení nedělní mše sv. - tradice? Vnější život na úkor vnitřního 
života. 
Zajímavá citace: Ježíš rozšiřuje svou rodinu, ale nám ta naše stačí. 
Jsme ,,povýšení" a rádi bychom s Ním manipulovali. 
Hlavní otázka – synodalita místní církve. Jaké zkušenosti jsme se syn. 
udělali: 
Závěrem je, že je stále ještě nepochopení, co synodalita opravdu znamená, 
že to není vyplnění tohoto formuláře, splněn úkol a bude klid. Že je to 
opravdu společná cesta církve bez hranic a to po celý pozemský život. Stálá 
formace a neustálé učení se. 
Klíčová slova závěru: Synodalita jako životní program každého z nás, 
touha vzdělávat se, být tu pro druhé. 
Jaké radosti vám přinesly: Možnost, nová šance restartu našeho 
společného putování. 
Klíčová slova ke zkušenostem: Naslouchání, tolerance, doprovázení. 
Kde zaznívá hlas Ducha Sv: Abychom dokázali naslouchat druhému a i 
sami sobě, rozlišovat a vyjít ze sebe. 
Klíčová slova: Sebereflexe, modlitba, vnitřní život. 
Sny, přání a touhy: Fungující modlitební společenství pro všechny děti, 
mládež, maminky, otcové, senioři, manželé. 
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Klíčová slova: Živá farnost oživující své okolí, přitažlivé společenství, 
otevřené společenství připravené k přijetí. 
 

2. skupinka, 5 žen, sešla se 4x: 

Vybraná synodní otázka: 1. otázka "Na společné cestě", Slavit, Misijní 
poslání, S jinými křesťany. 
Závěr: V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě. 
Jsme křesťany pro druhé. Většina z nás má touhu sdílet se s přáteli z 
farnosti, setkávat se, poznávat se víc - rodiny, děti, pořádat společné akce, 
povzbuzovat se, sdílet se, navzájem si pomáhat. Taková setkání vždy 
člověka nabijí novou radostí, chutí do života, nadějí. Naše farnost je 
specifická, vidíme zde další možnosti působení – domovy pro staré lidi, 
léčebna, spolupráce s dalšími místními církvemi, posílení duchovních 
aktivit v poutním kostele. Dále se více věnovat nově pokřtěným a dětem, 
zapracovat, aby místní církev byla domovem všech farníků, farníky více 
zapojit do života farnosti, slavení Eucharistie, liturgie. Mnoho aktivit se v 
naší farnosti realizuje, přesto máme spoustu dalších nápadů ale i otázek, 
jak více oživit život farnosti. Ale síly jednoho kněze a farníků jsou omezené. 
Pomocí farnosti by mohla být posila o dalšího kněze či pastoračního 
asistenta. 
Klíčová slova k otázce: touha, společenství, služba. 
Zajímavá citace: „Poznat všechny, kdo vstupují do společenství církve al. 
přímluvou při mši, když je křest mimo mši - nevytvářejme anonymní 
křesťany. Je potřeba hledat cesty, jak posílit řady kněží. Myslím si, že i kněz 
by neměl být na celou farnost sám - i on potřebuje se s někým sdílet, radit, 
nebýt sám." 
Hlavní otázka – synodalita místní církve. Jaké zkušenosti jsme se syn. 
udělali: 
V našem místním společenství je velká touha oživit naše společné putování 
- možnost zapojit se či nechat vzniknout nová společenství, být otevřenější 
v komunikaci a více se poznat, setkávat při různých příležitostech, dát větší 
prostor farníkům zapojit se do různých aktivit, pomáhat knězi. Pastorační 
rada by měla být aktivnějším "propojovatelem" mezi farností a knězem. 
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Navažme na práci synodálních skupinek ve farnosti, rozeberme na past. 
radě, vyhodnoťme a důležité zapojme do života farnosti. 
Klíčová slova závěru: Otevřenost, oživení, společenství. 
Jaké radosti vám přinesly: Radost ze setkání - uvědomily jsme si, jaké 
obohacení nám setkání přinášela a rády bychom v setkávání pokračovaly. 
Rány se odhalily - u někoho problém s komunikací s knězem, pocit 
nejistoty, zda má nabízená pomoc/služba je vítána či ne. Poznatkem také 
bylo poznání mnohého, co by v naší farnosti šlo realizovat, vylepšit...Ale 
zjistili jsme, že máme málo zapálených mladých lidí. Kněz má také 
omezené síly. Poznatkem je zapracovat na oboustranném zlepšení 
komunikace mezi knězem a farností.. 
Klíčová slova ke zkušenostem: komunikace, hledání, naslouchání. 
Kde zaznívá hlas Ducha Sv: Pracujme na zlepšení vztahů-mezi farníky, s 
knězem. Mějme starost o každého, všímejme si všech, aby každý měl své 
místo a mohl říct - zde jsem doma. Snažme se o setkávání nejen při nedělní 
mši svaté, ale i při jiných příležitostech, abychom se lépe poznali a společně 
se pozvedali, pomáhali... Buďme dobrými vzory pro své děti, zapojujme je 
do různých aktivit. Lépe komunikujme, více si navzájem naslouchejme, 
doplňujme se, buďme údy jednoho těla. Pracujme na vzájemné 
komunikaci. Podporujme svého kněze. 
Klíčová slova: vztahy, spolupráce, komunikace. 
Sny, přání a touhy: Snem je být živou farnosti, kde každý farník má své 
místo, utvořit místo pro otevřenou komunikaci prostřednictvím setkávání 
různých společenství a konání různých aktivit. Chceme hledat cestu, jak 
zapálit mladé pro aktivnější práci ve farnosti i nad její rámec. Snem je, že 
každý farník si najde cestu ke svému knězi, kterému se může plně otevřít a 
naopak kněz najde ve svých farnících oporu a uznání. Snem je, aby kněz 
měl na faře okolo sebe více pomocníků (druhý kněz, past. asistent). 
Klíčová slova: společenství, kněz, pomocníci. 
Další důležité téma: Máme mnoho námětů, inspirací, co bychom ve 
farnosti pro oživení místní církve mohli udělat. Mnozí mají touhu, ale 
nevědí jak se zapojit. Jiní mají strach nahlas říct svůj názor, nápad. 
Zlepšeme vzájemnou komunikaci (třeba prostřednictvím pastorační rady). 
Udělejme si na společná setkání více času (setkání po nedělní mši sv.) - 
naslouchejme si, poznávejme se, obohacujme... Buďme dobrým příkladem 
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svým dětem - zapojujme je do dění farnosti. Nepřestávejme se za vše 
modlit a prosit Ducha svatého.  
Klíčová slova k tématu: Farnost, komunikace, kněz. 
 

3. skupinka, 5 mužů + 1 žena, sešla se 4x: 
Vybraná synodní otázka: 8. otázka "Autorita a spoluúčast". 
Závěr: My katolíci jsme kritičtí vůči církevním autoritám, ale nechce se nám 
přijmout odpovědnost za současný stav v církvi. Ve farnosti chybí otevřená 
atmosféra, je zde nechuť vyjadřovat se k situacím běžného života. Je to 
dáno pocitem některých lidí, že nejsou oceňováni ve farním společenství. 
Jsou cítit náznaky žárlivosti. Ve farnosti jsou "rodové klany", které jsou 
uzavřené. To vytváří nejednotu a uzavřenost. Někdy cítíme i falešnou úctu 
ke knězi, která brání ve svobodném vyjádření, to je karikatura zdravé 
autority. Ve skupině se 3 z 6 cítí být plnohodnotnými členy farního 
společenství, 2 neví, jeden se cítí být na okraji. Máme pocit, že biskup je 
velmi vzdálen lidu ve farnostech. 
Klíčová slova k otázce: pocit nedocenění, uzavřenost, falešná úcta. 
Zajímavá citace: Autorita je osobnost, ke které mám důvěru. Církev je jako 
uzavřená lékárna plná léků, která hledá klíče. 
Hlavní otázka – synodalita místní církve. Jaké zkušenosti jsme se syn. 
udělali: 
Ve farnosti se vytvořilo několik skupinek, které vzájemně nespolupracují. 
Představa toho, co je "synodální cesta" je velmi rozdílná nebo žádná. U 
některých lidí vidíme nezájem. 
Klíčová slova závěru: nespolupráce, rozdílnost, nezájem. 
Jaké radosti vám přinesly: Pozitivní je příležitost k setkání, otevřený 
rozhovor ve skupině a snaha porozumět si i přes názorové rozdíly. Ukázalo 
se, že nejsme ochotni "nést svou kůži na trh". 
Klíčová slova ke zkušenostem: příležitost k setkání, otevřený rozhovor, 
snaha porozumět si navzájem. 
Kde zaznívá hlas Ducha Sv: Shodujeme se ve snaze k otevřenosti a hledání 
společné cesty. 
Klíčová slova: Snaha, otevřenost, společná cesta. 
Sny, přání a touhy: Chtěli bychom se společně snažit o řešení osobních i 
společenských problémů v atmosféře vzájemného respektu a úcty. 
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Klíčová slova: Osobní a společenské problémy, respekt, úcta. 
Další důležité téma: Je třeba včas jasně a veřejně vyjádřit křesťanský 
postoj k aktuálním společenským problémům. Nepřehlížet znamení doby. 
 

4. skupinka, 2 muži + 6 žen, sešla se 2x: 

Vybraná synodní otázka: Hledání cest k obnově Církve. 
Závěr: Velmi jasně a rychle jsme se shodli, že témata, která jsou navržena, 
nevystihují jádro problému. Proto jsme chtěli definovat to, co je pro nás v 
Církvi nejbolestivější. Rozhodli jsme se pro téma hledaní cest k obnově 
Církve. Vnímáme, že je velmi těžké nabídnout radost ze života v evangeliu 
druhým lidem, pokud je zvěst evangelia zaměňována s nařízeními Církve - 
pokud se v práci, ve škole bavíme o Bohu, pak v první řadě musíme vyvrátit 
mnohá tvrzení o antikoncepci, LGBTQ+ lidech, podivínských kněžích, kteří 
ale vyčnívají a utvářejí "veřejné mínění", atd., a na Boha a Ježíše, to 
nejdůležitější, vlastně ani nedojde. Vnímáme, že je třeba opětovně 
formulovat podmínky, které Církev vyžaduje po kandidátech kněžství - 
neodtržení od reality, otázka povinného celibátu, důvěryhodnosti, 
klerikalistických tendencí, atd. Vnímáme, že my jako lidé k druhým 
neumíme šetrně přistupovat - jakýkoliv krok druhého hned hodnotíme, 
nedokážeme důvěřovat druhému (že rozlišuje, že žije v souladu se svým 
svědomím). 
Klíčová slova k otázce: Radost z Krista, kněžství, důvěra k druhému. 
Zajímavá citace: “Být jako dobří sousedé" (vztah k lidem jiného 
přesvědčení). 
Hlavní otázka – synodalita místní církve. Jaké zkušenosti jsme se syn. 
udělali: 
Setkání byla pro všechny velmi přínosná. Bylo to poprvé, kdy se klerik-
papež František ptal laiků-nás, co je třeba v Církvi změnit. Bylo obtížnější 
zachovat "kázeň" při setkáních, protože každý toho měl mnoho na srdci ... 
a tak málo mohlo zaznít (ať už z důvodů času anebo stále trvajícího strachu 
z hodnocení druhých). Nicméně je předčasné říci, jakou zkušenost se 
synodalitou máme - proces běží dál a tímto se završuje první stupeň. Proto 
i my nechceme "věc" uzavřít - bylo by to předčasné.. 
Klíčová slova závěru: Radost, náročný proces, synoda stále probíhá. 
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Jaké radosti vám přinesly: Radostné bylo, že jsme zjistili, že jsme schopni 
se o těchto těžkých věcech a osobních zkušenostech bavit. A toto bylo 
zároveň i náročné - přistupovat k druhým s empatií a předpokládat, že to 
ten druhý vždy myslí dobře. Rány jsou skryty v našich srdcích - pár setkání 
na odhalení skutečné hloubky nestačí. Kontury, které se vyjevily, ukazují na 
touhu po křesťanské dospělosti (včetně samostatnosti), ale zároveň strach 
některých ze silných samostatných osobností v Církvi. 
Klíčová slova ke zkušenostem: Sdílení, křesťanská dospělost, 
samostatnost. 
Kde zaznívá hlas Ducha Sv: Vnímáme, že si máme utvářet srdce podle 
Ježíšova vzoru - otevřené, schopné naslouchat a nehodnotící - milující 
každého a podle toho jednající (např. že nezvedáme obočí při příspěvku 
jiných členů skupinky). Přesně v tomto smyslu by měli být všichni vedeni - 
kněží, bohoslovci a laici.  
Klíčová slova: Srdce, otevřenost, nehodnocení.  
Sny, přání a touhy: Aby se stala spravedlivě samostatnou- životem, 
aktivitou i modlitbou - a rozdělením mezi všechny členy komunity. Aby co 
nejvíce lidí prožilo laskavý Ježíšův dotek a podle toho změnili své srdce a 
jednání. A abychom se jednou všichni setkali před Boží tváří..  
Klíčová slova: Dospělost, samostatnost, spravedlnost. 
Další důležité téma: Církev - vnímáme ji jako nesmírně potřebnou instituci, 
která ale též velmi potřebuje proměnu Kněžství - vnímáme netolerantnost 
a neotevřenost mnohých kněží, která pak zraňuje druhé Svět - jsme v něm 
ale necítíme se plně přijatými od našich kolegů v práci a škole, protože jsme 
"věřící" - ale pod touto nálepkou je mnoho "fake news", které oni logicky a 
zcela správně odmítají (a my taky), pouze o nás panuje takové mínění - 
vytvořené extremistickými skupinami a představiteli.  
Závěr k tématu: Každý máme odlišné zkušenosti a pohledy. To nám ale 
nemá bránit vyslechnout druhého - bez hodnocení a "známkování", s 
obrovskou mírou respektu a lásky. Věnovali jsme se Církvi - myslíme si, že 
její obnova spočívá právě v úctě a respektu k druhému a jeho zkušenosti - 
ať už je jakákoliv. Vždyť je to něco, co náš Pán "uvedl v bytí" ... a proto to 
vnímáme jako posvátné. Chceme se stát "dobrými sousedy" (slovy jednoho 
člena naší skupinky) - lidmi, kteří mají zájem o druhé, protože jsou Božími 
tvory.  
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Klíčová slova k tématu: Respekt, zkušenost, dobrý soused. 
 

5. skupinka, 4 muži + 6 žen, sešla se 6x: 
Vybraná synodní otázka: 6. otázka "Dialog" Závěr: Dialog je potřebný jak 
ve společenství tak směrem ven k jinak věřícím. My jsme diskutovali hlavně 
o dialogu s nekatolíky. Bohužel vést dialog neumíme a týká se to všech 
úrovní církve od farníků po biskupy. Hlavními důvody jsou: Uzavřenost 
(katolíci se o své víře nebaví, žijí ve své bublině a před vnějším světem mají 
spíš potřebu se bránit a zaujímat nepřátelský nebo nadřazený postoj, než 
aby otevřeli náruč), nesrozumitelný slovník (málokdo dnes rozumí pojmům 
vykoupení, hřích, dobré ovce, spása apod.), přílišné lpění na nepodstatných 
věcech (např. povinný celibát, kondomy a další zbytečně zdůrazňované 
věci kolem sexuality, pokrytecké vylučování rozvedených ze společenství 
eucharistie apod.). Neumíme sdělit světu to důležité: Že nás Bůh miluje 
takové, jací jsme, a zve nás do svého království jako své syny a dcery, 
abychom byli šťastní. Místo toho nás svět vidí jako uzavřený spolek s 
podivnými pravidly, nároky a jazykem. Měli bychom se méně strachovat a 
více spoléhat na Ducha Svatého.  
Klíčová slova k otázce: Uzavřenost, nesrozumitelný jazyk, větší pochopení 
pro jinakost.  
Zajímavá citace: K obrazu církve jako cesty k Lásce nepřispívají ani některá 
biskupská rozhodnutí, např. zákaz hrát na varhany v celé diecézi 
varhaníkovi jen proto, že je gay! Nebo zákaz působení knězi jen proto, že 
pokračoval v ekumenické tradici farnosti a pozval na bohoslužbu 
nekatolické křesťany!   
Jaké zkušenosti jsme se syn. udělali: Zjistili jsme, že spolu dokážeme 
diskutovat, i když máme různé názory. Že si dokážeme naslouchat a o 
jiných názorech přemýšlet. Že jiný názor neznamená nepřátelství, ale 
příležitost ještě lépe promyslet, posunout, přehodnotit nebo i opustit názor 
svůj. Také jsme zjistili, jak málo spolu o své víře mluvíme. Doba covidová 
tento deficit ještě více prohloubila a zdůraznila potřebu setkávat se a 
mluvit spolu i při jiných příležitostech než jen při a po bohoslužbách.  
Klíčová slova závěru: Kultivace dialogu, potřeba setkávání, pluralita 
názorů.  
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Jaké radosti vám přinesly: Radost ze společenství, Božího vedení, 
vynikajícího papeže, se kterým je změna k lepšímu na dobré cestě, a touha 
účastníků podílet se na obnově místní církve. Potíže s malomyslností, 
pesimismem, leností a neochotou vyjít ze zaběhaných kolejí, malá ochota 
mluvit o svých zkušenostech s vírou a církví. Přísně hierarchizované 
katolické prostředí obecně dialog a diskuzi nepodporuje. Převládá ale 
důvěra v Boha a jeho moc proměnit naše slabosti v dobro.  
Klíčová slova ke zkušenostem: Důvěra v Boha, touha podílet se na změně, 
plná podpora papeže Františka.  
Kde zaznívá hlas Ducha Sv: Hlas Ducha Sv. může zaznít z úst kohokoliv (Jan 
3,8), cest k Bohu je tolik, kolik je lidí (Joseph Ratzinger). Měli bychom s 
úctou vyslechnout každého, nikoho nevylučovat, nad nikoho se 
nepovyšovat. Naše farnost zdaleka nevyužívá potenciálu poutního místa a 
místní léčebny, kde je velmi dobré, že funguje kaple alespoň jednou týdně. 
Ale nemocným otevřeným k duchovnu by se mohlo dát víc. Stejně tak 
poutníkům, kterým by mohla sloužit jezuitská rezidence, biskupství by mělo 
začít s její rekonstrukcí.  
Klíčová slova: Duch vane kam chce, potenciál duchovního centra, jezuitská 
rezidence.  
Sny, přání a touhy: Poutní místo u Panny Marie Pomocnice křesťanů na 
Chlumku se stává duchovním centrem východních Čech. Pravidelné poutě 
nejsou jen o bohoslužbách, ale i o přednáškách, koncertech, seminářích, 
výstavách, duchovních obnovách, exerciciích, setkáváních teologů, filosofů 
i umělců. Jako zázemí pro tyto akce slouží rekonstruovaná jezuitská 
rezidence. S duchovní správou vypomáhá místnímu faráři kaplan, řeholníci 
sídlící v rezidenci a mnoho aktivních farníků.  
Klíčová slova: Nejen bohoslužby, potenciál duchovního centra, podpora 
farníků k aktivitě.  
Další důležité téma: Naše relativně velká farnost je zároveň významným 
poutním místem a navíc je zde velká Hamzova léčebna. Správa takového 
místa je pro jednoho kněze velice náročná. Myslíme si, že by prospěla 
pomoc dalšího kněze nebo lépe nějaké menší řeholní komunity. S tím 
souvisí i jezuitská rezidence v sousedství kostela, která se, díky Bohu, po 
letech zase vrátila do majetku církve. Byla by vhodným zázemím pro rozvoj 
tohoto krásného a navštěvovaného poutního místa.  
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Závěr k tématu: Naše farnost je významným poutním místem a navíc je tu 
léčebna, kde ošetří více než 5000 pacientů ročně. Je nad síly jediného 
kněze, aby kromě základní duchovní služby ještě zvládal rozvíjet potenciál 
tohoto místa. Bylo by vhodné poskytnout mu pomoc v podobě kaplana či 
řeholní komunity. Jezuité zde na počátku sídlili a významně se podíleli na 
vybudování věhlasu tohoto genia loci. Opravě jezuitské rezidence a jejímu 
využití k tomuto účelu by se v rámci naší diecéze měla věnovat větší 
pozornost.  
Klíčová slova k tématu: Personální pomoc, oprava jezuitské rezidence, 
rozvoj poutního místa. 
    
 
 
 
 
 
                                                                   
                
       

Zpracoval Petr Jirásko 
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Diecézní synodální syntéza 
 

Synodální zkušenost 
1. Synodální proces v královéhradecké diecézi reagoval na výzvu 
Biskupské synody o synodalitě, dle které nejprve biskup Jan jmenoval 
diecézního koordinátora, který sestavil diecézní synodální tým. Ten 
připravil zahájení diecézní fáze biskupské synody o synodalitě, které 
proběhlo v neděli 17. října 2021 v katedrále Svatého Ducha v Hradci 
Králové. Poté faráři coby předsedové pastoračních rad farností určili farní 
koordinátory. Ti měli za úkol ve farnostech organizovat synodální proces, 
oslovit moderátory synodálních skupin a koordinovat jejich činnost. 
Současně byli osloveni všichni kněží a jáhni, aby celý proces podpořili a 
zapojili se do něj. Postupně se přihlásilo 142 koordinátorů, kteří 
organizovali synodální proces ve farnostech, v charitách, školách nebo na 
biskupství. V první fázi se synodální skupiny scházeli dle připravené 
metodiky a věnovali se jednomu nebo několika ze zadaných tematických 
okruhů. V poslední fázi jsme se věnovali ještě jednou hlavní otázce 
synodálního procesu. Po 15. březnu 2022 se výstupy (celkem 335) ze 
synodálních skupin, vyhotovené formou on-line formuláře, vrátily 
k farnímu koordinátorovi, který je poskytl farní radě k dalšímu 
pastoračnímu využití. Současně je diecézní synodální tým zpracoval tak, 
aby posloužily k sestavení této diecézní synodální syntézy, vedle které 
vznikl dokument, který shromažďuje pastorační podněty a výzvy, jež 
zazněly v synodálních skupinách.  
Důležité je, jakou synodální zkušenost lidé učinili a jak ji vnímají. Na 
základě procesu rozlišování výstupů synodálních skupin můžeme uvést 
základní tři druhy zkušeností. 
 

Prostor nových zkušeností 
2. Díky synodální metodě jsme objevili cestu k sobě navzájem i tam, kde 
to nebylo myslitelné. Mohli jsme si pojmenovat pozitivní zkušenosti, 
zjistit, co nám chybí, objevit prožitek společenství a s tím spojenou radost, 
očekávání, naděje na změny, které bez spoluzodpovědnosti není možné 
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realizovat. Osvojený synodální princip nám umožnil diskutovat i o velmi 
těžkých otázkách života farnosti a církve, naučili jsme se řízenému dialogu, 
pravidlům metody, která učí společnému rozlišování. Poznali jsme, že 
pozornost věnovaná osamoceným a marginalizovaným nekomplikuje, ale 
obohacuje vzájemné soužití a pomáhá si znovu klást otázku po společném 
cíli. Vědomí společného cíle nás ostatně spojuje, posiluje a umožňuje jeho 
hlubší poznání. Vedle hořkých zkušeností odmítání synodality ze strany 
kněží jsme mohli zakusit blahodárnost synodálního stylu těch kněží, kteří 
synodalitu přijali.  
 

Umožňuje postupný rozvoj společenství 
3. „Tak hluboké sdílení jsem nečekala a nezažila.“ Z této zkušenosti 
pramení celá řada nových pohledů a objevení nových příležitostí. 
Z posílení vzájemné důvěry a respektu plyne obnovená mezigenerační 
komunikace. Vděčnost za to, co již jsme a máme, nás vede k obnovení 
zapomenutého a vytvoření nového, k překonávání zvyků a schémat 
zabraňujících přijmout změnu. Odvaha spojená s přijetím zodpovědnosti 
vede k duchovnímu růstu jednotlivce i celého společenství. Uvědomujeme 
si, že bez tohoto duchovního růstu není možné řešit absenci fungujících 
grémií, jako je PRF nebo ERF, dlouholetých neřešených nedorozumění a 
sporů, vyhořelost zodpovědných osob. Citelné ubývání mládeže a dětí 
v kostelích nesmí tlumit radost ze společného prožívání církve, naopak má 
vést k vážnějšímu pojetí života z víry a k osobnímu svědectví. 
 

Společně naslouchat Duchu Svatému 
4. Považujeme synodalitu a synodální proces jako účinný plod působení 
Ducha Svatého. Čas nahlížíme ne jako čas žehrání a reptání, ale jako dobu 
nové naděje. V poctivém hledání můžeme nacházet vzájemnou shodu a 
společné dobro pro všechny. Učíme se rozlišovat podstatné od 
nepodstatného a uchovat odlišné v jediném celku. Tento potenciál 
umožňuje rozvíjet mezigenerační soužití, navazovat nové vztahy mezi 
křesťany a kultivovat vztahy uvnitř občanské společnosti. Na neblahý jev 
zastaralosti či zkostnatělosti reaguje touha po opravdové změně, a to 
především v oblasti liturgie, ve způsobu, jak přijímat rozvedené v církvi, 
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naplňovat hierarchické služby biskupů a kněží a oslovovat mladou 
generaci. Proces, při němž je překážky třeba pečlivě rozlišovat a skutečné 
touhy po změně očišťovat a naplňovat, považujeme za dílo Ducha Svatého.  
 

Hlavní část syntézy: rozlišení shromážděných příspěvků 
5. Široký a komplexní jev synodality coby vzájemného soužití Božího lidu, 
který je na společné cestě, byl v rámci dotazování Božího lidu uveden 
deseti tematickými okruhy, na něž lidé v rámci synodálního procesu 
v jednotlivých synodálních skupinách reagovali. Vedle toho zazněla řada 
názorů i nápadů, které se přímo otázky synodality netýkají, nicméně jsou 
hodnotné, a proto dostávají prostor v dalším souhrnném materiálu, který 
bude sloužit pastoračním účelům královéhradecké diecéze.  

Nutnost a umění se setkávat 

 

Vnímavost a zájem 
6. Máme radost z toho, že setkání v synodální skupině vzbudilo nově 
zájem jeden o druhého. Tento zájem je třeba obnovovat a udržovat i tam, 
kde se vynořují překážky a přijetí některých skupin je z mnoha důvodů 
náročnější (rozvedení, homosexuálové, mládež). Objevili jsme, že se 
někteří pro svou plachost sami vylučují. Zájem je pak často přebit hořkostí 
a resignací.  
 

Být k dispozici 
7. Je třeba nalézt tu radost, která v církvi pramení z Kristovy velikonoční 
radosti a která rozšiřuje lidská srdce a velkoryse vstupuje do stavů a 
situací, které jsou obtížné (např. pasivita, nedostatek času, neochota). 
Často se nabízí spousta příležitostí, jak „být k dispozici“ i na nových 
místech  ( např. hospice, LDN, mládež; soc. sítě). Ne všichni se mohou nebo 
chtějí zapojit do společného díla, a tak existuje disproporce v míře 
zapojenosti mezi aktivními a pasivními v církvi.  Pro šíření radosti 
potřebujeme mít disponibilní lidi na rozmanité šachovnici církve a 
společnosti. 



stalo se …                                                                                                       CHLUMEČEK 3/2022 
 

strana 18 

Dělat věci společně 
8. Synoda dala impuls k tomu, abychom dělali věci společně. Nejde jen o 
nastavení systému, ale o udržování dynamismu společné činnosti. Je třeba 
„vést, zapojit, propojovat, léčit, svěřovat odpovědnost, posilovat, 
sbližovat se, vytvářet prostor pro sdílení (modlitba, lidské sdílení) a dát 
tomu čas”. Může jít i o faktickou společnou manuální práci a činnost. První 
zkušeností lidí je společné dílo v rodině, která stojí na společné činnosti 
všech členů.  

Hledat, co nás spojuje 
9. Vycházíme z toho, že nás spojuje víra, osoba Ježíše Krista, společná 
modlitba, Písmo svaté. Při dalším hledání toho, co nás spojuje, vstupuje 
do hry faktický způsob komunikace, který buď spolupráci napomáhá, 
anebo naopak někdy překáží. Objevit se mohou též konflikty a bolestivá 
témata. Pokud pak o sobě málo víme, je těžší nacházet, co nás 
spojuje. Dobrou motivací k další společné práci je znalost hlubšího záměru 
a cíle. 
 

Mlčení a naslouchání 

Postoj mlčení a naslouchání 
10. K synodální zkušenosti patří jednoznačně znovuobjevené naslouchání. 
Jeho základem je mlčení, které vytváří prostor pro autentické naslouchání. 
Rodí se tedy v modlitbě a naslouchání Bohu. V naslouchání, k němuž se 
musíme sejít, se rodí vztah důvěry, a tak pokud se dostaví konfrontační 
komunikace, je možné v naslouchání pokračovat. Takovéto naslouchání 
má celou řadu vlastností: nezraňuje, je empatické, pozorné, trpělivé, 
otevřené vůči všem generacím. Naslouchání selhává na neochotě 
komunikovat, na předsudcích, stereotypech a vnucování vlastních hodnot 
a názorů, na oponování a moralizování. 
 

Naslouchat Bohu, lidem 
11. Naslouchání vždy směřuje k někomu. Pokud chci naslouchat Bohu, je 
třeba mlčet a modlit se, což je dobré východisko i pro naslouchání lidem. 
Z důvodu zaběhaných stereotypů se ochota naslouchat leckdy vytrácí: 
Například když mluví rozvedení, nesezdaní, jiného vyznání, páry s umělým 
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oplodněním. Naopak když dokážeme být otevření ke všem lidem, budeme 
schopnější zaslechnout hlas Ducha Svatého. Naslouchání skutečným 
protějškům začíná v rodině, probíhá i jako trénink ve farním společenství. 
 

Co překáží a brání 
12. Naslouchání překáží a brání zcela konkrétní způsoby špatné 
komunikace, např. nesrozumitelnost, neochota, předsudky, kritika. Pokud 
se záměrně nevyjadřujeme k bolestným případům, vede tato absence 
k domněnkám až pomluvám. Některým lidem se nedopřává sluchu, 
protože jsou vyloučení, mají nižší postavení, mají opačný názor, patří mezi 
rozvedené, znovu sezdané anebo jsou sociálně vnitřně marginalizováni 
(z důvodu mravních pochybení apod.). V církvi překáží leckdy 
nesrozumitelný jazyk a neřešení aktuálních problémů, resp. jejich 
opožděné řešení.  
 

Slyšet hlas prostředí 
13. Církev jako celek vytváří prostředí, v němž se s nasloucháním počítá a 
rozvíjí se. Při jakémkoliv konfliktním způsobu komunikace je zde stále 
prostor modlitby k Duchu Svatému, který další rozvíjení tohoto prostředí 
vede. V církvi je pak nutné, aby ji vyznačovala ochota popřávat sluchu 
menšinám, aby byla otevřená těm, kdo stojí mimo ni.  Měla by se 
profilovat jako prostředí atraktivní, v němž si lidé naslouchají, pomáhají a 
kde dochází k hojivé komunikaci. Dle platných norem může k tomu využít 
např. tzv. farní sněm jako základní formu komunikace a naslouchání 
„zdola“. 
 
 
                     
                                                                        Pokračování příště
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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. 

 
Už jsme si prohlédli centrální část obrazu se sv. Rodinou a sv. 

Kryštofem a trojici světic, které patří do okruhu 14 svatých pomocníků - sv. 
Barboru, sv. Kateřinu Alexandrijskou a sv. Markétu. 
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Nyní se podíváme na druhou 
stranu svaté rodiny, kde se 
nachází trojice světců – svatý 
Pantaleon, svatý Vít a svatý 
Erasmus. Nacházejí se vedle 
postavy sv. Josefa. 
 

Sv. Pantaleon či 
Pantalaimon 
27. července, připomínka, 
lékař, mučedník 
 
Patron: lékařů, porodních 
asistentek, kojných 
Atributy: ruce přibité k hlavě 

 
 
Žil v Nikomédii (Izmit) v 

Turecku. Zprvu jako pohan pod vlivem otce Eustorgia. Matka Eubula byla 
křesťankou, chtěla ho vychovat podle víry, ale brzy zemřela. Otec pak 
kladl důraz na kariéru a uplatnění se ve světě. K tomu mělo sloužit 
vystudování lékařství u Eufrosinia a kladný postoj ke státnímu 
pohanskému náboženství. 

A tak se Pantaleon stal dvorním lékařem u císaře Maximiána. K 
první obnově víry, vložené matkou, došlo přispěním stařičkého kněze 
Hermolaie, s nímž se setkával už v době studií. Za důvěru vůči Bohu byla 
prý jeho víra posílena zázraky. Jednalo se o obnovu životních funkcí 
uštknutého chlapce, coby důkaz Kristovy vlády nad životem a smrtí. Druhý 
zázrak se týkal navrácení zraku slepci povzbuzenému k víře v Krista, jehož 
jménem zbavil ubožáka slepoty. To přispělo i k otcově víře, o niž Pantaleon 
delší dobu bojoval. 

Při lékařské praxi se dále snažil i o uzdravování duší. V tom směru 
prý byla významným pacientem Maximiánova manželka a od špeha 
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následovalo udání. Druhou verzí pro 
Pantaleonovo zatčení je udání jeho 
křesťanské aktivity ze závisti. Láska, se 
kterou jednal s pacienty, i úspěšnost 
léčení přispívaly k jeho popularitě. On 
tvrdil, že za úspěchy vděčí spolupráci s 
nejdokonalejším lékařem světa, kterým 
je Kristus. Proto byl zajat a krutě mučen. 
Údajně mu byly ruce přibity k hlavě a 
nakonec byl sťat.  

Kostel k jeho cti v dnešním Istanbulu byl postaven již r. 550, jeho 
hlava se prý kolem r. 800 dostala do Lyonu a další ostatky na mnoho míst, 
k nimž patří i svatovítská katedrála v Praze. V městě Ravello, jižně od 
Neapole, je uložena i ampule s jeho krví, která v den památky zkapalňuje, 
jako se tomu děje i s krví sv. Januára. 
 

Svatý Vít, Vitus m. in Lucania 

15. června, památka, mučedník 

Patron: mládeže, vinařů, hostinských, lékárníků, kovářů, herců, sládků, 
horníků, němých a hluchých; patron český, saský, sicilský i jiných míst; 
vzýván k ochraně cudnosti i za odstranění neplodnosti; proti očním a 
ušním onemocněním; pomocník proti vzteklině, epilepsii, 

Atributy: dítě nebo mladík, havran s chlebem, kniha, kohout, kotel event. 
mísa, lev, palma 

Pocházel ze Sicílie a za Diokleciánova pronásledování ve velmi 
mladém věku se svými dvěma vychovateli přistál na útěku u pobřeží jižní 
Itálie, blízko Lukánie. Byli dopadeni a v Lukánii byl Vít umučen. Jeho 
ostatkům se můžeme poklonit v pražské katedrále. 
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"NEODLOUČÍM SE OD JEŽÍŠOVY LÁSKY!" 

Rozhodnutí hodné úcty nebo dětská umíněnost? Každopádně 
chvályhodná zásada, i když jde o malého Víta. Dnes je nám opět stavěno 
za vzor dítě a při té příležitosti si můžeme připomenout i Kristova slova: 
"nebudete-li jako děti, nevejdete do království nebeského" (Mt 18,3). 

Vít se pravděpodobně narodil koncem III. století na Sicílii. Jako 
rodné město bývá uváděna Masara a jako otec bohatý Hylas (či Ilasius), s 
římským občanstvím, označovaný také za pohanského šlechtice. Jako 
vychovatelé jsou uváděni křesťanská chůva Crescencia a její manžel 
Modest. Nejstarší zachovaný životopis pochází až ze VII. století a popisuje 
Víta jako zázračného chlapce, kterého nedokázal od víry nikdo odvrátit. 
Ani jeho pohanský otec, ani soudce Valerián, ani císař Dioklecián, ani 
smrtelná muka. 

Vít dostal dobrou křesťanskou výchovu, musel se setkat se vzorem 
pravé křesťanské lásky, aby poznal, že ho Bůh dokonale miluje a když on 
se nevzdá, že ho Ježíš neopustí. S dětskou prostotou si ho zamiloval a dal 
mu svou důvěru, i když poznal, že se s Ježíšem musí projít i cesta utrpením. 

V kolika letech dospěl pro věčnou slávu přesně nevíme, ale z 
lidského pohledu dospělosti nedosáhl. V průměru bývá uváděn věk kolem 
12 let, když začalo pronásledování. Kniha Rok se svatými uvádí, že se dožil 
pouze sedmi let. Životopis, který by se dal označit za spolehlivý, se nám 
nedochoval a současné životopisy jsou ovlivněné legendami, které 
mohutněly se zájmem o tohoto mladého světce. Stačí se podívat na 
obsáhlý patronát a připomenout si skutečnost, že ve středověku se úcta k 
němu rozšířila po celé Evropě. Šířily se hojně projevy lidové zbožnosti a 
bylo asi 1300 jemu zasvěcených kostelů. Na Sicílii a Sardinii stály již jemu 
zasvěcené kostely a kláštery v VI. století. Dochovala se i zmínka o kostele 
sv. Víta ze století V., jehož zasvěcení provedl papež Gelasius I. 

Zásluhou legend se o Vítovi vypráví, že o jeho křtu a výchově ve 
víře otec nějaký čas vůbec nevěděl. Až jednoho dne si uvědomil, že synek 
nectí bohy, jak by se už slušelo a proto s ním o věci promluvil a přemlouval 
ho, aby změnil víru, kterou přijal od křesťanů. Snad to byli Modest a 
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Crescencie, které hoch hned neprozradil. Někteří se domnívají, že mohlo 
jít o vliv křesťanů mimo domov. Skutečností je, že v té době vyšla 
Diokleciánova nařízení proti křesťanům a začalo se s pronásledováním. Vít 
byl pro víru pořádně zbit, pravděpodobně u místodržícího Valeriána, 
protože umíněně vyznával víru v Ježíše. Vrácen byl otci s napomenutím, že 
musí co nejdřív změnit svůj postoj k náboženství. 

Vítův otec viděl, že má na synka malý vliv a uvažoval prý o jeho 
vydání soudu. V klidu nezůstali ani Modest a Crescencie. Dle některých 
vyprávění byl Modest ve snu vyzván andělem, aby s hochem uprchli ze 
země. Každopádně se Vít dostal k jihoitalskému břehu poblíž Lukánie. 
Podle legendy se tam nějakou dobu skrývali a zároveň se snažili víru 
nabídnout i druhým. Vít žil s vědomím sv. tajemství, že Kristus sám sebe 
vydal na smrt ukřižováním, abychom my měli věčnou spásu. Od jednoho 
obyvatele se Vítovi i jeho průvodcům dostalo šlechetné pomoci. Pro svou 
odvahu však byli odhaleni a Vít pak ve snaze evangelizovat vyléčil prý 
panovníkova syna z epilepsie nebo z posedlosti. Panovník se však snažil 
odvděčit v prvé řadě tím, že mu chtěl vymluvit křesťanskou víru. 

Je vyzdvihována Vítova ctnost 
bdělosti, že se nikdy ničím a od nikoho 
nenechal zlákat, aby se zpronevěřil 
lásce k Ježíši. Proto jeho hlavním 
atributem je kohout. Z dalších ctností 
je uváděna pokorná prostota.  

Na otázku proč se zdráhá 
obětovat nesmrtelným bohům, jeho 
odpověď zněla ve smyslu: "Neklaním 
se kameni ani dřevu. Pouze pravému a 
živému Bohu!" Také prý na poznámku 
o záhubě řekl: "Nevrhám se do 
záhuby, ale toužím po sboru svatých u 
Boha." Tím, že vytrval, nevrhal se do 
záhuby, ale do Boží náruče. 

Z připravených muk, které se na něm snažili vyzkoušet, vycházel 
zprvu bez úhony. Absolvoval koupel v kotli s vroucí smolou nebo olejem, 
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a když zdráv kotel opustil, byl prý učiněn pokus dát ho napospas 
hladovému lvu. Ten mu však také neublížil. Za smrtelné lůžko tedy byl 
určen skřipec, kde prý byl nakonec sťat. Uvádí se, že při jeho popravě se 
začaly bořit vlivem zemětřesení pohanské chrámy. 

Vít brzy začal být vzýván jako ochránce proti mnoha nemocem a 
pro více povolání se stal patronem. V 8. století byly jeho ostatky přeneseny 
do francouzského St. Dennis a odtud do kláštera v Corvey. Rámě sv. Víta 
bylo německým králem Jindřichem I. darováno sv. knížeti Václavu, který k 
Vítově poctě zbudoval začátkem X. stol. na Pražském hradě chrám. Císař 
Karel IV. tam pak nechal k Vítově oslavě postavit katedrálu. Nespokojil se 
však jen s Vítovým ramenem, ale v roce 1355 přivezl prý do Prahy značnou 
část jeho zbývajících ostatků. Uloženy jsou v oltáři sv. Víta v ochozu za 
hlavním oltářem. 

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA 
Pokornou prostotou nás sv. Vít učí potlačovat pýchu a příkladem 

bdělosti neztratit víru. Základem je ničím se nedat odradit od Kristovy 
lásky, s kterou chci žít i zemřít jak malý Vít. 

Bože, Tys posiloval svatého mučedníka Víta, aby Ti zachoval svou věrnost 
a už v mladistvém věku dosáhl koruny vítězství; na jeho přímluvu dávej i v 
dnešní době mladým lidem odvahu a sílu, aby svým životem směřovali k 
Tobě. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v 
jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

Svatý Erasmus 

2. června, připomínka, biskup, mučedník 

Patron: námořníků, provazníků, soustružníků, tkalců; pomocník proti 

křečím, kolikám, bolestem v podbřišku, nemocem žaludku; vzýván při 

porodu i jako ochránce lodí, domácích zvířat a přímluvce v nouzi 
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Atributy: anděl, havran, hřeby event. šídla, kotel, mitra, rumpál, střeva 

 
Setkáváme se se světcem opředeným legendárními vyprávěními, 

která mají nahradit nedostatek toho, co o něm spolehlivě víme. 

Zřejmě pocházel z Antiochie, z 
území dnešní Sýrie. Zvolil si duchovní 
dráhu a později se stal biskupem. Na 
začátku Diokleciánova pronásledování ze 
své diecéze uprchl a dle legendy pak 7 let 
žil jako poustevník na vysoké hoře v 
Libanonu, kam mu havran přinášel 
potřebné jídlo. K návratu do Antiochie 
byl prý vyzván andělem. Dostal se však 
do zajetí císařských žoldáků, z něhož ho v 
noci anděl vysvobodil. Pak přestál ještě 
jedno zatčení a z něj byl archandělem 
Michaelem vyveden až do Itálie, kde žil a 
působil ve Formii v kampanském kraji. 

Jeho cestu do Itálie legenda rozšiřuje o zážitky v bouři při plavbě na 
nějakém člunu. Zatímco vlny s plavidlem zmítaly, Erasmus se modlil s 
rozepjatýma rukama a dosáhl tak utišení vln. Zmiňován je i zázrak 
modravých elektrických výbojů na vrcholu stěžně, které prý připomínají 
světcovu ochranu, někde nazývané oheň sv. Erasma, jinde také sv. Eliáše. 

Hněv císaře přece jen Erasma dostihl a to pravděpodobně ve 
Formii. Jeho mučednictví je často zobrazované pro způsob, který dal i 
podněty k patronátům. Při mučení se zaměřili na jeho břicho a navijákem 
mu prý z něj vytahovali střeva, vytrhávali vnitřnosti. Předtím mu prý vráželi 
šídla pod nehty. Proti vší logice legenda mu ještě na chvíli vrací život, což 
není bráno jako věrohodné.   

                                                                                                           ( PR )                                                                      
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První svaté přijímání 
 

První svaté přijímání očima katechetky 
Přiznám se, že přípravu na tuto velikou událost v životě našich dětí 

si moc užívám. Na každou hodinu si připravuji příběhy, které mi znovu 
otvírají nové významy a souvislosti, ozáří zase kousek z tajemství, které 
pro nás náš nebeský Otec nachystal. A věřte mi, že Bible-Písmo Svaté a 
liturgie jsou vskutku bezednou studní. 

Pokaždé mám touhu kousek z toho předat dětem. Ne vždy se vše 
podaří dle mých představ, ale právě v tom spoléhám na Pána, že si vše 
použije dětem k užitku. A tak děkuji vám všem za modlitby, které dětem 
věnujete. 

Hodiny náboženství nejsou ale jen povídáním, mají své osnovy, 
metodické příručky a zajímavé materiály. Také katechetická centra 
přicházejí s novými nápady, které slouží katechetům jako vodítko. A je 
opravdu z čeho vybírat. Letošním objevem byl lapbook (papírová 
skládanka, kterou si děti samy vyrobily) s postavami, s nimiž se Ježíš setkal. 
Přichází do jejich života a dotýká se jejich srdcí. Vyvrcholením přípravy je 
vždy blok setkání, při kterých s dětmi poznáváme mši svatou, její 
symboliku a význam jednotlivých částí. Letos si moc pochvaluji, že mám ve 
své skupince zapálené ministranty. A tak přeji všem dětem, kteří 22.5. 
přistoupí k oltáři, aby se jim stal Pán Ježíš přítelem, posilou a radostí po 
celý jejich život.                                                        ( JJ ) 

 
Postřehy rodičů…. 

 
Zamyšlení 

Když jsem dostala otázku od pana faráře, jak prožíváme se 
Šimonem přípravu na první sv. přijímání, vrátila jsem se myšlenkami do 
letních prázdnin, kdy jsme byli pozváni na farní tábor, kde hlavním 
tématem bylo Putování Mojžíše do zaslíbené země. Jednotlivé události 
z Mojžíšova života jsme si mohli prožít během scének a zároveň se 
zamýšlet nad sebou, kam putujeme a v čem nám může pomoci Desatero.   



akce                                                                                                            CHLUMEČEK 3/2022 
 

strana 28 

Pro přiblížení různých biblických událostí se stal naším pomocníkem 
časopis Duha. Kde jsme např. v době adventní mohli putovat se šnečkem 
do Betléma. Šnek cestě potkával různé postavy, které vyjadřovali svůj 
postoj k jeho rozhodnutí dojít do Betléma. Také jsme se začetli do knihy 
Jáchym a Desatero a těšíme se na vytvoření zpovědního domečku. 

MODLITBA ZA DĚTI, KTERÉ POPRVÉ PŘISTOUPÍ K SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ 

Dobrý Bože, prosím Tě za všechny děti naší farnosti, které stojí před 
důležitým krokem ve svém životě. Provázej je svým požehnáním na jejich 
cestě, ve všech nadějích a očekáváních, vždyť všechno závisí na Tvé 
pomoci. Chraň je od zlého a veď je po správných cestách. Zachovej je ve 
své lásce a ve společenství Církve. 

Žehnej jejich rodičům, aby jim v každodenním životě byli opravdovými 
svědky živé víry, a tak přispívali k jejímu dozrávání jako pevného a 
přátelského vztahu k živému Bohu. 

 Otče náš… Zdrávas Maria…                                          Lucie Motlová 

 

…a pohled připravujících se dětí 

První svaté přijímání pro mě znamená velká radost a očekávání z 
příchodu Pána Ježíše do mého srdíčka. Kdy bude pozván „do mého 
pokojíčku - truhličky, trezoru"(jak bylo nazváno při minulé mši sv. pro děti) 
a bude mi pomáhat při každodenních situacích: ve škole, na kroužcích i 
doma. Dále to pro mě znamená velký úkol a to, udržet si tu svoji truhličku 
čistou a uklizenou, protože vím, že to není vždy jednoduché.                                         
                                                                         Kateřinka Frenclová  
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Příprava na první svaté přijímání 
 
V květnu tohoto roku se v naší farnosti chystá velká slavnost, svoji 

první svátost eucharistie přijme hned třináct dětí. Jak období příprav na 
první svaté přijímání prožívají? Těší se nebo mají obavy? Nebo od každého 
trochu? Dva adepty čekatele mám doma, tak jsem je trochu vyzpovídala. 
Rozhovor pro zachování autentičnosti přepisuji v nezměněné podobě. 

 
Kluci, připravujete se na svoje první svaté přijímání. Jak se na něj těšíte? 
V: Hodně moc. 
M: Já se těším dost, i když mám trochu stres. 
 
Z jakého důvodu máš stres?  
M: No, z toho, že budu panu faráři říkat svoje tajemství. 
 
Myslíš svatou zpověď? 
M: Jo, ale taky vím, že mi Pán Bůh všechno odpustí, když to napravím. 
 
Jak vaše příprava na první svaté přijímání probíhá? 
V: Chystám se doma, na náboženství, učím se Desatero a zkoušíme si 
doma odpouštět svoje hříchy. 
M: Já to samé, co brácha. Ještě si dělám takové zrcadlo, to jsou takové 
otázky, které si dávám, a odpovídám na ně. 
 
Co pro vás vlastně znamená první svaté přijímání? 
V: Setkávám se s Pánem Ježíšem a budu brát Tělo Kristovo. 
M: Že mě Pán Ježíš má rád a že mně bude odpouštět hříchy víc, než když 
si to teď říkám jen sám v duchu. 
 
Pozvete někoho na svoje první svaté přijímání? 
V: Kmotry, moji rodinu a nějaký kámoše. 
M: Já kmotry a jejich rodinu a naši rodinu. 
 
A nějak to společně oslavíte? 
M: Ano, chtěl bych jít na hamburgery do Big Papa Grilu. 
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Kluci, proč vlastně chodíte do kostela, jak byste to vysvětlili svým 
spolužákům, kteří na mši svatou nechodí? 
V: Chodím do kostela rád, a moc. 
M: Dřív mě to v kostele moc nebavilo, ale teď jak chodím ministrovat, tak 
mě to tam těší a je to dobrý. 
 
Je ještě něco, co byste chtěli říct k přípravě na svoje první svaté přijímání? 
V: Že mamka mi v tom bude pomáhat. 
M: A taky babička a Pán Ježíš.  
V: A Johanka. 
M: Nebojte se, děti, vy to zvládnete, stejně jako my. 
 
Děkuji vám za rozhovor. Já i vaši blízcí a ostatní farníci se za vás všechny 
děti modlíme, aby pro vás svaté přijímání napoprvé i navždycky bylo 
krásné a aby vaše setkání s Pánem Ježíšem bylo plné lásky a radosti. 
                                                                   Alena Drábková 
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Jako každý rok, tak i letos se uskuteční Noc kostelů. Srdečně zveme 

nejen milovníky kultury, historických památek, či duchovně založené 

návštěvníky, ale i např. rodiny s dětmi.  

Papež František vyhlásil Rok rodiny na slavnost sv. Josefa 19. března 

2021 a ukončen bude letos 26. června. Kromě tématu k Roku rodiny se 

letošní Noc kostelů věnuje 430. výročí narození J. A. Komenského a 

také připomenutí slavné české sklářské historie u příležitosti Roku skla. 

V Luži a blízkém okolí budou otevřeny tyto kostely a kaple: 

 kostel P. Marie Pomocné na Chlumku v Luži (otevřeno 18:00 – 

23:00) 

 kostel sv. Bartoloměje v Luži (otevřeno 17:00 – 21:00) 

 Paletínská kaple Čtrnácti sv. pomocníků (otevřeno 17:00 – 

21:00) 

 kaple sv. Rodiny na Dobrkově (otevřeno 17:00 – 20:00) 

 kaple Panny Marie Růžencové v Srbcích (otevřeno 17:00 – 

20:00) 

 kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách (otevřeno 18:00 

– 24:00) 

Budete si moci např. vyslechnout trubače z kůru na Chlumku, 

koncert a čtení v Janovičkách, zahrát si na varhany, tvořit s dětmi, 

vyslechnout historii nebo jen tak rozjímat… 

Podrobný program v jednotlivých místech bude upřesněn na 

plakátech, v červnovém zpravodaji a také na internetových stránkách 

www.nockostelu.cz. 
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I. Chlumecká pouť      

„Třešňová“ (Navštívení): 

         Neděle: 3. 7. 2022, mše svaté: 

         8:00  P. Josef Hubálek  

         9:30  P. Jan Rajlich OP 

        11:00 Mons. Jan Paseka 

 Svátostné požehnání: 14:30 

 

II. chlumecká pouť 

„Okurková“ (Nanebevzetí): 

Neděle: 21. 8., mše svaté: 

 8:00 

 9:30 P. Prokop Brož 

 11:00  

 Svátostné požehnání: 14.30 

 

III. chlumecká pouť „Švestková“ (Narození):  

Neděle: 11. 9. Mše svaté:  

8:00 P. Josef Hubálek 

9:30   P. Pavel Ambros SJ 

10.45  přednáška: Prof. Pavel 

Ambros, Th.Dr., SJ 

„Co znamená žít po zasvěcení 

Ruska a Ukrajiny“. 

Svátostné požehnání: 14.30  

 

Svatováclavská pouť 

Středa: 28. 9. 
Mše sv. v 9:30  
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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…( PR ) 
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Aktuality 

 15. května – farní den – Hlubočice, májová 

pobožnost + další program na faře, opékání 

klobás atd.  

 20. května - sv. smíření dětí - kostel sv. 

Bartoloměje + adorace, od 17.00 

 21. května – setkání děti od 10.00 na Chlumku 

 22. května – mše sv. 9.30 Chlumek – 1. sv. 

přijímání 13 dětí 

 10. června – Noc kostelů: Chlumek, sv. 

Bartoloměj, Paletinská kaple, Dobrkov, kaple sv. 

Rodiny, Srbce, kaple P. Marie Růžencové, 

Voletice - kostel sv. Jiří. 

 V kostele na Chlumku za zadními lavicemi je 
umístěna pokladnička, kam také můžete přispět 
na opravu kostela ve Voleticích - transparentní 
účet, na který můžete přispět na opravu kostela 
ve Voleticích   -  000000-6012186399/0800. Za 
dary Pán Bůh zaplať. 
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„Práce jako na kostele“ 
Aneb opravy kostela ve Voleticích v r. 2022 

 
Když se říká, že s něčím bude „práce jak na kostele“, znamená to 

většinou hodně složité práce. V našem případě to platí dvojnásob a do toho 

ještě ta inflace a zdražování. Já měl na začátku elánu na rozdávání, ale to 

úsloví už mě taky nějak dostihlo, a to máme letos stavět teprve 2. etapu 

(z  plánovaných 7 etap). Doba není moc dobrá, no ale pokračovat i přes 

obtíže budeme. Na druhou stranu Pán Bůh zaplať, jak se nám daří.  

V létě se začne opravovat střecha nad lodí kostela. Střecha nad 

presbytářem a střecha na věži se plánují na další roky. Bohužel to musí jít 

takto po malých částech, protože dotace dostáváme opravdu malé a ceny 

rostou.  

Z roku 2021 máme hotový strop v lodi kostela, strop zatím není 

omítnutý, je tvořen stropními trámy pobitými prkny. Omítka se bude dělat 

až později, až se po něm nebude chodit, protože chvěním a průhyby by 

omítka pravděpodobně popraskala. Strop je samonosný a ve stejné úrovni 

jsou pak ještě vazné trámy, které drží krokve (střechu) a jak je doufám vidět 

na obrázku, jsou dost sežrané červotočem a jeden z nich byl už úplně 

odstraněn. Letos se tedy budou měnit tyto vazné trámy a na ně navazující 

krokve; některé krokve už ale mohou zůstat stávající, protože nejsou 
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narušené. Střešní krytina a laťování pak bude nové, a opět budeme mít 

šindelovou střechu. Kostel musí zůstat nadále uzavřen. 

Když byste mohli, podpořte nás, třeba i na transparentním účtu 000000-

6012186399/0800.  

 

Děkuji Vám.       Petr Tesař 
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