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Václav Renč 
 

SVATÁ MARIA 
 
ty, kterou Pán měl před počátkem díla 
 
co píseň v srdci ustanovenou! 
 
Než moře vzdul, již zrozena jsi byla, 
 
než tryskly první trylky pramenů, 
 
 
od věků svatá v mysli Stvořitele, 
 
ty vlno Dechu, jímž se vesmír vzňal 
 
z nebytí v jsoucno láskou rozhořelé, 
 
od věků živá vodo v srdci skal, 
 
 
ORODUJ ZA NÁS, 
když k tobě tichnem, ať tvé jméno přezní 
 
svým stříbrem hluchou vřavu vězení, 
 
kde lží a křivd a vlastních hříchů vězni, 
 
až pod práh života jsme stištěni. 
 
 
                                             Z knihy Loretánské světlo               ( MD )                                 
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„Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,“ říká žalmista. Duchovní trofejí, 
vlastně Láskou, musí být touha po nekonečnu, po věčnosti ve věcech 
velkých i malých.                            /sv. Josemaria Escriva, španělský kněz/  
 

Milí poutníci a lužané,  
papež František, docela často opakuje ve svých katechezích důležitost 
četby Písma svatého. Doslova jsem od něho několikrát slyšel, že bychom 
měli mít při sobě malou Bibli, třeba jen evangelia. Přiznejme si, že četba 
Písma není snadná. Doba prázdnin a dovolených nám přece jen dává více 
možností, abychom se o to třeba jen pokusili. Bible je kniha, která vznikala 
ve starověku ve zcela 
odlišné kultuře než je 
kultura, ve které dnes 
žijeme. Proto je velice 
důležité, pokud 
chceme Bibli číst, aby 
se nám dostalo 
určitého 
předporozumění, jak 
ke knize knih 
přistupovat. V Písmu 
se rozlišuje vedle 
smyslu zjeveného, 
doslovného, literního, 
prostě těch, které 
jsou viditelné na první 
pohled ještě smysl 
skrytý. Dá se říci, 
obdobné je to 
v mnoha dalších 
oblastech. Svět má 
stránku poznatelnou 
smysly a pak také 
stránku poznatelnou 
jedině myšlením, a tak 
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je tomu také v Bibli. Jedna z možností, která se nám nabízí, je přístup, který 
najdeme u církevních otců. Člověk poznává svět prostřednictvím smyslů, 
(sluch, zrak.. atd.) Text Písma, když to zjednoduším - má svou hmotnou 
stránku, řekněme „tělo“, za kterým se skrývá duchovní smysl. Můžeme si 
to představit obdobně jako u člověka, jeho duše oživuje tělo a dává smysl 
tomu, co koná. Snahu najít v Bibli ještě jiný smysl než literní obhajovali 
autoři s ohledem na cíl celého písma.  

Filon jeden z autorů, který se zaměřoval na Pentateuch (pět knih 
Mojžíšových), byl přesvědčen, že všechny jeho části jsou zaměřeny a 
vedou k získání ctností. Podobně byli další vykladači Bible přesvědčeni o 
tom, že Písmo je zprávou o Bohu a učí lidi, jak mají žít. T. Halík ve své 
poslední knize „Odpoledne křesťanství“, píše, že Bůh je nepředmětné 
jsoucno. Výklad Písma nelze spojit s tělesným smyslem, protože Bůh sám, 
o kterém je řeč, je netělesný. Jako příklad vztahu mezi tělesným a vyšším 
smyslem nám může posloužit výstup na horu Sinaj, který se stává obrazem 
výstup člověka k Bohu. Sv. Řehoř z Nyssy ve svém spise „Mojžíšův život“ do 
velkých podrobností zachycuje pomocí vyššího smyslu, co všechno vede 
k poznání Boha. Např. východ Izraele z Egyptského otroctví – konkrétně 
přechod Rudým mořem. Proto tento text čteme každoročně o 
Velikonocích. Egypt představuje tělesný svět, kde je člověk vydán na 
milost a nemilost tělesným pudům“. Přechod Rudým mořem byl chápán 
církevními otci alegoricky (obrazně) jako cesta katechumena ke křtu. 
Proto cesta českého národa byla často vykládána jako cesta pouští, cesta 
očistná, která trvala čtyřicet let. Jedná se vždy o určité přirovnání. 

Jde o to, že cesta, kterou si jako lidé procházíme, má své těžkosti, 
kterým potřebujeme statečně čelit. Každý máme ve své 
„zahradě“ (myšleno ve svém vnitřním životě) strom poznání dobra a zla, 
který naši víru prověřuje. Život křesťana směřuje k výstupu na horu 
poznání Boha a poznání Boha je příkrá hora. Přeji nám všem, abychom se 
nedali odradit mnoha překážkami a i přes mnohé obtíže vytrvali na cestě 
k cíli.  
      
  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 
 

 
465. Kdy nesmí občan poslechnout občanské představitele? 
Občan nesmí ve svědomí poslechnout, když zákony občanských 
představitelů odporují požadavkům mravního řádu: „Je třeba více 
poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5, 29 ).  
 

Páté přikázání: Nezabiješ 
 

466. Proč se má respektovat lidský život? 
Protože je posvátný, neboť od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost 
Boha, je a vždycky zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli, svému 
jedinému cíli. Nikomu tedy není dovoleno přímo ničit nevinnou lidskou 
bytost, protože to závažně odporuje důstojnosti osoby a svatosti 
Stvořitele.  „Nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý“ (Ex 23,7).  
 
467. Proč není oprávněná obrana osob a společnosti proti této absolutní 
normě? 
Protože oprávněnou obranou se uskutečňuje volba bránit se a zhodnocuje 
se právo na vlastní život i druhého a ne volba zabíjet. Oprávněná obrana 
může být také závažnou povinností pro toho, kdo má odpovědnost za život 
druhého. Vždyť kdo se brání, uskutečňuje právo na život, vlastní i druhého. 
Nicméně obrana nesmí užít většího násilí, než je nutné. 

 
468. K čemu slouží trest? 
Trest, uložený právoplatnou veřejnou autoritou, má za cíl napravit 
nepořádek, který napáchala vina, hájit veřejný pořádek a bezpečnost 
osob, přispět k napravení viníka. 
                                                                  ( pokračování příště, PR ) 
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Diecézní synodální syntéza – 2. část 
 

3. Umění promluvit 

Výmluvnost prostředí 
14. Silně vnímáme nutnost vzájemného sdílení víry a s ní souvisejících 
hodnot v reálném prostoru a atmosféře přijetí. Důležitá je schopnost vést 
kvalitní rozhovor s hodnotným obsahem, nosnými tématy a kultivovanou 
formou. Nejde o přetřásání medializovaných témat. Překážky existují jak 
na úrovni institucionální (kněz, PRF, ERF), tak v oblasti osobních 
komunikačních dovedností (předsudky, nepřijetí, ostych). Je třeba 
skutečnou váhu slova uchovávat a rozvíjet tím, že v modlitbě nasloucháme 
Božímu slovu a necháváme jím utvářet osobní přesvědčení. V něm nikdy 
nepřestáváme růst a sdílíme ho s ostatními. 
 

Včasná a odvážná komunikace 
15. V konkrétním životě lidí je třeba veliké ochoty spolu mluvit navzdory 
rozdílnosti názorů. Je pak důležité, aby lidé měli odvahu mluvit, odvahu 
vyslovovat, co si skutečně myslí (parresia). Na prvním místě se tento 
postoj očekává ze strany představených, že promlouvají jasně a 
srozumitelně, přičemž reagují na aktuální podněty. Všichni se musíme učit 
mluvit spolu navzájem za jakýchkoliv okolností, i když je to obtížné, např. 
s mlčící většinou, s těmi, kdo jen oponují nebo kritizují. Při mluvení je třeba 
nezapomínat na rovinu vnitřních pocitů a prožitků. To vše se nám může 
dařit, když budeme dennodenně rozmlouvat v modlitbě s Bohem. 
 

Trefná a pravdivá komunikace 
16. Komunikace je přínosná tehdy, je-li pravdivá. To předpokládá 
pravdomluvnost na straně toho, kdo mluví, a zároveň pravdivou 
otevřenost prostředí, které to, co si lidé myslí a říkají, nezneužije.  Je 
šťastné, když o věcech víry mluvíme tehdy, když o to lidé projeví zájem, 
svoje názory jim nevnucujeme. Do takového postoje je třeba dozrávat, aby 
člověk mohl být autentický, mluvil z osobní zkušenosti, s velkým 
respektem k přesažné pravdě, s nutnou dávkou svobody od sebe sama. Je 
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dobré si dovolit brát vážně své pochybnosti i pochybování druhých a 
hledat v nich hlubší smysl. K ucelenému pohledu pravdy člověk nedospěje 
jen sám, ale opírá se o zprostředkování lidskou řečí, technologiemi 
sociálních sítí, v neposlední řadě moudrostí Písma svatého. Narážíme zde 
na úskalí lidské nedokonalosti, která způsobí nepřesnost nebo zkreslení 
poznávané pravdy. Opakovaná zkušenost ukazuje, že nás k plné pravdě 
uvádí Duch svatý (Jan 16,13). 
 

4. Bez společného slavení to nejde 

 

Umění slavit 
17. Farní společenství je nutné budovat odspoda na lidských vztazích, 
které se pak mají promítnout do vztahu věřících při liturgii. Klíčová je vůle 
a ochota se sejít a společně prožívat události, které život přináší. Sem patří 
schopnost slavit, která je v každém společenství projevem existujících 
zdravých mezilidských vztahů. S úctou k celkovému nastavení každého 
člověka a jeho momentální dispozici vyžaduje společné slavení aktivní 
zapojení. To se stává leckdy vysilujícím v případě, že většina zůstává 
pasivní. Navíc každé společenství je svou povahou rozmanité. Jsou tam 
zastoupeny různé generace, role, různá míra zapojení. Není možné 
opominout, že každý patří do své rodiny, která pojímá svůj způsob, jak se 
podílet na životě farního společenství. Vážně je třeba věnovat pozornost 
jevu marginalizace, jež existuje v každém společenství, a je třeba hledat 
cesty, jak se o vyloučené postarat. Stejnou pozornost je třeba věnovat 
nově příchozím.  
 
18. Typickým pro farní společenství je slavení liturgické, které se úzce pojí 
s jeho kulturní a společenskou dimenzí. Vzniká tak specifický prostor, který 
je vyčleněný pro slavení liturgie a zaslouží si náležitou pozornost a péči. 
Vedle něj jsou důležité i další prostory pro společné aktivity. Veškeré 
slavení ve farnosti může tvořit velmi rozmanitý, až nepřehledný celek, 
který farnosti prospívá tehdy, když fungují farní grémia a existuje souhra 
mezi knězem a laiky. 
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Vzácný čas liturgie 
19. „Do kostela chodíme z lásky k Pánu Bohu, cítíme se tu jako 
doma.“ Skutečným středem liturgie, který nikdy nezevšední a působí 
obnovovanou radost, je Ježíš Kristus. Pro nás zemřel a vstal z mrtvých, aby 
si z nás, zcela konkrétního společenství bratří a sester, utvářel jeden Boží 
lid. Coby vzkříšený ozařuje svojí radostí a nadějí život Božího lidu, aby skrze 
liturgické slavení tato radost a naděje zářila ze života lidí. 
 
20. I když Boží lid nachází v liturgickém slavení mnoho různých forem 
(např. liturgie svátostí, pobožnosti, liturgie hodin, adorace apod.), 
častokrát se lidé uchylují jen k několika z nich. Tím neumožňujeme naší 
víře, aby rostla a zrála díky jejich bohatství. Podobně i jednotlivé části mše 
svaté jsou cestou, na které nás Bůh obdarovává. Bohužel jim často není 
věnována patřičná péče, takže jejich účinek se snižuje. Například síla a 
svědectví evangelia se v homilii ne vždy odráží, síla společné modlitby 
věřících v běžných přímluvách leckdy zapadne.  
 
21. K prožívání krásy a hloubky liturgie přispívají liturgické postoje. Jejich 
hodnotu může zastřít to, že jim lidé nerozumí, nechápou jejich význam. 
Správná touha po jednotě církve, kterou liturgická gesta mohou podchytit 
a vyjádřit, zůstává mnohdy současnou liturgickou praxí nenaplněna. 
Přílišné experimentování ani rigidní upjatost v liturgii lidem k větší lásce 
k Bohu a jeho oslavě nepomáhá, a tak stále naléhá úkol hledat autentický 
a vyvážený řád liturgického slavení. Stálým úkolem zůstává také otázka 
přiléhavosti výrazových prostředků v liturgii. Nesrozumitelnost jazyka a 
gest brání dnešnímu člověku v plnějšímu prožívání bohoslužby. Proto je 
třeba tento jev studovat a liturgické výrazové prostředky pochopit v jejich 
hloubce a originalitě. Podobně je třeba přistoupit k novému porozumění 
rituálnímu a hudebnímu rozměru liturgie.  
 
22. Otcova vůle spasit v Kristu všechny se odráží v liturgii. Přístup mají 
všichni pokřtění i ti, kdo se na křest připravují. Církev pod křížem prosí 
ukřižovaného Krista za všechny lidi, jak prožíváme během Velkopáteční 
liturgie. Uprostřed slavícího církevního společenství proto není možné 
upírat místo rozvedeným, nově sezdaným ani jinak sexuálně 
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orientovaným. Jejich touhu po přijímání svátostí je třeba pojímat lépe a 
dobře na ni odpovídat v pastorační praxi. Zvláštní pozornost musíme 
věnovat dospívajícím a dětem. Jejich přítomnost obohacuje celé 
společenství, a proto je třeba hledat a nalézat způsoby jejich účasti a 
zapojení přijatelné pro všechny přítomné. Výbornou cestou účasti na 
liturgii pro tuto věkovou kategorii je ministrantská služba, ke které je třeba 
motivovat a zvát, a také ji dobře připravovat a o ni pečovat. 
 

5. Poznat poslání a přijmout zodpovědnost 

 

Dar misijního poslání přijmout a rozvíjet 
23. Ve svátosti křtu dostává každý křesťan dar misijního poslání, který 
celoživotně pojímá jako úkol zodpovědně vydávat svědectví o Kristu. 
Hlavním úkolem není získávat nové členy církve (proselytismus), ale 
seznamovat s dobrým Ježíšem. Naplňování misijního poslání musí být 
založeno na osobním životě s Bohem, jež se dále rozvíjí skrze dobrý příklad 
všedního života, shodu slov a skutků, pokornou lásku, která je uvěřitelná. 
Nutností je, aby si lidé uchovávali dobrou duchovní kondici. Přitom nejde 
o namáhavý a těžký úkol, který by do života vnášel jen obavu a tíseň, ale 
o poslání sdílené s Kristem a s ostatními věřícími. To z nás činí lidi pravdivé, 
radostné a schopné přijmout zodpovědnost za změny. „Mnohdy se nám 
nedaří poselství o Boží lásce adekvátně předat, neznamená to však, že 
bychom na tuto snahu měli rezignovat.“ 
 
24. Zatímco misijní poslání směřuje ke všem, zvláštní svědectví víry si 
zaslouží děti a mládež, protože na jejich víře spočívá naše budoucnost. 
Misijní odvahou je třeba překonat ostych a vhodným způsobem oslovovat 
všechny lidi, ke kterým nás Pán posílá, a to nehledě na zaběhnuté 
stereotypy. Máme zde na mysli například úzce provázaná společenství 
menších obcí, těžce dosažitelné seniory a uprchlíky apod. V takových 
případech je dobré mít na paměti, že specifikem misijní činnosti je, že 
nezáleží jen na našem slovu, ale na Boží moci, která proměňuje srdce 
podle evangelia. 
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Ve spoluzodpovědnosti musíme růst 
25. V konkrétním farním společenství vnímáme potřebu otevřenosti, 
zvláště tehdy, kdy obraz církve je zastřený, není přitažlivý. Můžeme jej 
obnovovat jen společně, tedy po cestě, na které musíme čerpat z Boží 
milosti, překonávat sami sebe a vycházet ze sebe. Znamená to, že musíme 
růst. Nevyhnutelné jsou okamžiky hledání a tápání, je třeba překonávat 
falešný ostych. Současně musíme být důslední, věrní svému poslání, 
nevyprazdňovat ho kvůli snaze zalíbit se všem. To bude vyžadovat aktivní 
spoluzodpovědnost, která – zakotvíme-li ji v evangeliu – bude moci z naší 
činnosti vyzařovat radostí a humorem. Pokud budeme začínat u sebe a 
pozorně naslouchat potřebám lidí, překonáme svět uzavřených bublin a 
budeme poctivě pracovat na otevřené síti vztahů. Evangelium nás tak 
vede k inspiraci, jak při bohoslužbách vycházet s větší vnímavostí k těm, 
kteří se jich pravidelně neúčastní, např. při křtech, svatbách, pohřbech a o 
velkých svátcích. Evangelní inspiraci potřebujeme též proto, abychom 
uměli s patřičnou otevřeností a smyslem pro reálné vztahy vstupovat do 
digitálního světa a našli svá místa na sociálních sítích. 
 

V rozvoji společnosti nesmíme stát stranou 
26. Církev se díky své misijní činnosti nachází uprostřed občanské 
společnosti, na jejíž potřeby a výzvy reaguje, ovlivňuje ji a rozvíjí. Přínos 
církve je patrný v oblastech, jako je zdravotnictví, školství, armáda, ale 
také v činnosti nejrůznějších spolků. Vzpomeňme např. činnost Charity, 
Hospicového hnutí, kaplanské služby v armádě, vězeňství a v nemocnicích. 
Církev misijně působí na mladou generaci také v církevních školách a 
školských zařízeních, v různých volnočasových aktivitách, např. ve Skautu, 
Orlu, centrech života mládeže, Saleziánském hnutí mládeže, 
Vysokoškolském katolickém hnutí apod.    
 
 
 
                     
                                                                        Pokračování příště 
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Vděčná vzpomínka a poděkování 
Mgr. Petr Čápek 

22. dubna v oktávu velikonočním jsme se rozloučili s Petrem 
Čápkem, akolytou a naším ministrantem. Petra jsem několikrát během 
jeho nemoci navštívil v Chrudimi. Vždycky to byly velice krásné rozhovory. 
Petr velice rád jezdíval do Luže a ministroval na Chlumku v kostele P. 
Marie. V tomto prostoru si ho všichni pamatujeme a zvláště o 
Chlumeckých poutích. Byl mužem služby, diakonie. V posledních letech 
jsme se také vídávali ve Slatiňanech u sester. Vzpomínejme na něho 
v modlitbě a s poděkování za jeho poctivou službu v naší farnosti.   

 
                                                                               ( oJ )  
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První svaté přijímání 
V neděli 22. 5. 2022 naše farnost prožívala velikou radost s našimi 

dětmi, které poprvé přistoupily ke stolu Páně. Radost byla o to větší, že se 
jednalo celkem o 13 !!! dětí, což je v nedávné historii naší nevelké farnosti 
rekordní počet. Je to velké požehnání a také vzpruha pro život farnosti a 
její společenství a moc za to děkujeme Pánu a Panně Marii. Přejeme 
dětem, ať jsou si navzájem ve víře oporou, ať vytrvají v přijímání Těla a 
Krve Páně a ať jim pravidelný příchod Pána Ježíše do srdce přináší mnoho 
duchovních darů a milostí.  

                                                                       ( PR  a redakce ) 

 
První svaté přijímání v naší farnosti 

Pohled rodiče 

 
V naší farnosti přistoupilo našich třináct dětiček k prvnímu 

svatému přijímání. Během celého letošního školního roku se na tuto 
událost pilně připravovaly s naším panem farářem, otcem Josefem 
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Hubálkem. Během výuky náboženství se učily a byly jim zodpovězeny 
základní otázky víry, smyslu 
života, zlepšovaly mezi sebou 
přátelské vztahy, aby svým 
postojem si upevnily a 
prohloubily živý vztah k Bohu. 
Většina z nich za této doby 
přijala službu u oltáře – jsou 
z nich ministranti a ministrantky. 
Je radost a čest, že mohou být 
Pánu Ježíši tak blízko. 

V pátek 20. května 
přistoupily poprvé ke svaté 
zpovědi. I se svými rodiči se sešly 
v kostele sv. Bartoloměje. 
Nejprve byla vystavena 
Nejsvětější svátost oltářní, 
následovala krátká promluva 
otce Josefa. Poté děti přicházely 
ke svatosti smíření. Přestože se 
trošku obávaly, byly velcí 
hrdinové a u zpovědnice se 
doslova tvořila nedočkavá fronta 
(-: Po zpovědi zapalovaly svíčky u 
oltáře a poděkovaly za 
odpuštění hříchů. Během celé 
doby adorace provázeli tuto 

událost hudbou a zpěvem Johanka a Petr Jiráskovi. Moc jim děkujeme za 
výdrž a podtržení výjimečné atmosféry. 

Vyvrcholením všeho byla neděle 22. května, kdy všichni přistoupili 
poprvé ke svátému přijímání. Podle oka divákova byly připraveny skvěle, 
moc jim to slušelo, byly plni radosti a uvědomovaly si důležitost této 
slavnosti s vědomím, že poprvé přijmou tělo Pána Ježíše. Děti se aktivně 
podílely na této slavnosti – během obětního průvodu přinášely nejen 
obětní dary, ale symbolický význam měly i svíčky, kříž, cihla, míč, bílé 
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plátno.. Tuto slavnostní událost jim bude připomínat svíce, kterou si 
během mše sv. zapálily o paškál a brožurka Jsem dítě Boží – mají v ní od o. 
Josefa doplněné informace ke svátosti křtu, nově si jistě doma doplnily 
údaje k prvnímu svatému přijímání. Doufáme a v modlitbě budeme prosit 
a ve víře je dále vést, aby mohly ve vyplňování brožurky pokračovat (sv. 
biřmování, sv. manželství).  

My rodiče jsme si také vědomi velké zodpovědnosti v doprovázení 
našich dětí jejich životem. I když víme, že je víra dar, můžeme růst jejich 
víry nemálo ovlivnit. Buďme jim správným vzorem, abychom jim byli živým 
příkladem, aby se živá víra projevovala v našich životech, v našich vztazích 
a dobrých skutcích.  

S vděčností děkujeme Bohu za dar života našich dětí, za dar víry 
v našich rodinách, za tu milost, že naše se děti mohly setkat s živým 
Kristem ve svátosti oltářní! 

Děkujeme našemu otci Josefovi za jeho citlivé a láskyplné vedení a 
přípravu našich dětí! Jistě si právem zaslouží být nazýván otcem naší 
farnosti, našich dětí, kterým se tak důsledně a pilně věnoval! Poděkování 
patří také paní katechetce Johance Jiráskové, která vyučovala náboženství 
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a připravovala děti k prvnímu sv. přijímání na Řepníkách. Oběma 
děkujeme za jejich usilovnou práci, jsme moc rádi, že děti se na výuku 
náboženství pod jejich vedením těší! Budeme moc rádi, když v tom budete 
pokračovat! K tomu vám vyprošujeme mnoho darů Ducha svatého! 
                                                                             
                                                                          Lenka Psotová 

 
Koncert Jaroslava Svěceného na Chlumku 

 
Ve čtvrtek 5. 5. v 18.00 v rámci festivalu Tomáškova a Novákova hudební 
Skuteč se na Chlumku uskutečnil koncert houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného. Celý program pod názvem Večer pro Dva ve Třech provázela 
autorskými básněmi herečka Zdeňka Žádníková, na klavír hrála Lucie 
Tóthová. 
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Noc kostelů v Luži a okolí 
Jako každý rok tak i letos v červnu se uskutečnila Noc kostelů. 
Návštěvníci si mohli prohlédnout 31 papírových modelů kostelů a kaplí 
z blízkého okolí i z celého světa v kostele sv. Bartoloměje, zapálit svíčku za 
mír v Paletínské kapli, vyslechnout trubače na Chlumku a mužský sbor 
v Janovičkách, navštívit kaple na Dobrkově a v Srbcích, které jsou jinak 
zavřené. 
Děkujeme mladým hudebníkům za zahrání na rozmanité nástroje, za 
zapůjčení obrazu 14 sv. pomocníků z depozitáře hradu Košumberka, který 
se na jeden den vrátil na své původní místo v Paletínské kapli. 

Poděkování patří i rodině Jiráskových za pomoc při organizaci noci 
kostelů a neutuchající starost o chrám Panny Marie na Chlumku, rodině 
Vomočilových z Dobrkova a panu Zdeňku Doležalovi ze Srbců za otevření 
kaplí.  

Památkami prošlo přes 230 návštěvníků. 
                                                                                         Pavel Doležal 

 
Hlubočice a farní den 

Uplynulý měsíc květen, který patří 
P.Marii, přinesl obnovení tradice Farního 
setkání, která byla vždy v této době spojena 
s poutí do Hlubočic ke kapličce, která je 
zasvěcena P. Marii Lurdské. Všichni víme, jak 
covidová pandemie narušila běh našich 
životů, jak způsobila strach ze setkávání se 
navzájem…proto ani letos nebylo jasné, zda 
se dokážeme nějak sejít mimo prostor 
kostela, zastavit se, pobýt spolu, promluvit 
si… 

Povedlo se. Myslím, že nám bylo 
dopřáno krásné nedělní odpoledne… v 
Hlubočicích jsme se shromáždili kolem 
kapličky, která byla úžasně obsekaná a 
uvnitř vyzdobená. V litaniích jsme vyzpívali 
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svou chválu a vděčnost za P. Marii, s prosbou za ochranu našich rodin. 
Dětem bylo dopřáno, aby si každý rozhoupal zvon, což je viditelně a 
slyšitelně velmi bavilo. Poté jsme se přemístili každý dle svých schopností 
– pěšky, na kole, autem – na faru, kde se navázalo na tradici v grilování a 
pojídání domácích klobás a pití piva. Děti, kterých se Bohu díky sešlo dost, 
zařádily na farní zahradě a dospěláci mohli trochu probrat, jak jde život. 

Bohu díky za toto setkání, dopřáli jsme si vzácnou chvíli pobýt 
pospolu. Všichni víme, že není lehké se takto sejít, mnohé to stojí i nějaké 
úsilí, ale ti co se sešli, mohli zakusit, že je to hezké a není to nemožné. Bůh 
nám v tom žehná. 
 

 
                                                                                                  ( ŠK ) 
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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, trojici světic vpravo od Panny Marie- sv. Barboru, sv. Kateřinu 
Alexandrijskou a sv. Markétu a skupinu světců vlevo od Panny Marie -  



14 svatých pomocníků                                                                                 CHLUMEČEK 4/2022 
 

strana 19 

svatého Pantaleona, Víta a Erasma. 
Dnes se zaměříme na 3 světce vlevo dole – svatého Jiří, svatého 

Dionýsia a svatého Eustacha. 
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Svatý Jiří 

24. dubna, nezávazná památka 

Patron: především rytířských řádů a skautů, 
dále Anglie, Benátek, Německa, Janova, 
Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska. Hlásí 
se k němu i vojáci, jezdci, zbrojíři, řezníci, 
rolníci, horníci, sedláři, kováři, bednáři, 
artisté, pocestní a chovanci chudobince 

Atributy: drak, kolo, korouhev, kůň, rytíř 

Na našem obrazu je to právě drak u nohou a 
rytířské brnění 

ŽIVOTOPIS 
Zprávy o jeho životě nejsou dost 

věrohodné. Z historických pramenů je 
uznávána jen zpráva o jeho mučednické smrti 

na začátku IV. století, kterou podstoupil v palestinském městě Lyddě, 
blízko dnešního Tel Avivu a nad jeho hrobem byla postavena basilika. Jeho 
úcta byla šířena na Východě i na Západě, zvláště v Řecku, v Rusku a v Anglii. 
 

NEOHROŽENÝ BOJOVNÍK ZA VÍRU 

Co o něm víme nejpravděpodobnějšího? Jeho původ se klade do 
Kappadokie na území dnešního Turecka. Někteří se ale domnívají, že by 
zemí jeho původu mohla být Gruzie, jež má spojitost s jeho jménem 
Georgius. Staré životopisy uvádí matku z Kappadokie a otce z Persie. 
Matka s Jiřím se přestěhovala do Palestiny a tam se stal vojákem. Podle 
legendárních životopisů mohl dosáhnout hodnosti plukovníka v 
Diokleciánově vojsku. Když začalo pronásledování křesťanů, rozdal prý své 
jmění chudým a pak vystoupil jako neohrožený vyznavač Kristův na obranu 
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křesťanů. Jazykem bojoval proti starému pohanství a ďábelskému 
napadání církve. Odtud jeho symbolické vyobrazení - boj s drakem, o 
kterém píše velká většina legend o sv. Jiří. Dívku, kterou na obrázcích 
zachraňuje, někteří považují za symbol jeho duše či za křesťanství. 
Pravděpodobně se jedná o manželku Diokleciánovu, z níž se stala 
křesťanka díky statečnosti, s jakou vyznával Jiří víru a snášel muka. Ještě 
téhož roku byla sťata. Vítězí ten, kdo se nevzdává a neustupuje, když 
přijdou těžkosti. To je jádro legendárních vyprávění o sv. Jiří, různě 
přepracovávaných. 

O konci jeho života bývá uváděno, že císař ho chtěl mučením 
přimět k modloslužbě a proto mu ve vězení dali nejdříve nohy do klády a 
ležícímu na zádech položili na prsa těžký kámen. Pro svou pevnost v 
přesvědčení byl Jiří další den mučen kolem s hřeby, které otáčením kola 
drásaly jeho tělo. Pak byl prý hozen do nehašeného vápna a nato bičován. 
To vše přivedlo prý k víře Diokleciánovu manželku Alexandru a Jiřímu byla 
pak useknuta hlava. Zároveň byla sťata i Alexandra. 

Dle nejznámější smyšlené pověsti z "Legendy aurea" začíná jeho 
život v Kappadokii, kde se stal vojákem a pak tribunem římského vojska za 
Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým dechem drak žijící v jezeře, 
jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané 
losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale 
dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na 
princeznině pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich 
očima zabil. Za odměnu žádal křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. 
V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen jak již psáno. 

Pohřben byl v Lyddě a jeho hrob se stal cílem poutníků a místem 
zázračných uzdravení. Již před rokem 337 vznikla při jeho hrobu hřbitovní 
basilika a uvádí se, že její zbytky jsou ještě vidět. Nejstarší řecký nápis o sv. 
Jiřím je dle archeologů z roku 368. Ve IV. a V. století se jeho uctívání 
rozšířilo mimo Palestinu i v Sýrii, Gruzii, Arménii, Egyptě a v Etiopii. Úctu k 
sv. Jiří rozšířili po Evropě nejvíc křižáci. V Anglii mu bylo zasvěceno 160 
kostelů. Některé na Západě jsou prokazatelně již ze VI. století a na mnoha 
místech Evropy jsou domnělé ostatky sv. Jiří. 
 



14 svatých pomocníků                                                                                 CHLUMEČEK 4/2022 
 

strana 22 

 

Překonávat některé těžkosti někdy vyžaduje odvahu jako 
symbolický boj s drakem. Stejně tak vyžaduje někdy odvahu podávat 
svědectví o své víře. Pomodlím se desátek za tuto odvahu, a abych byl vždy 
připraven ke službě Bohu a bližním. 

Bože, Tys posiloval svatého Jiří, aby následoval Tvého Syna v jeho 
utrpení a byl připraven pomáhat slabým a trpícím; ať pomáhá i nám v naší 
slabosti. 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 
 

Svatý Dionýsius 

9. října, nezávazná památka 

Patron: Francie, francouzských králů; přímluvce v nouzi, vzýván při 
bolestech hlavy 

Atributy: hlava s biskupskou mitrou v ruce 

ŽIVOTOPIS 
V první polovině 3. století byl z Říma poslán s několika pomocníky jako 
misijní biskup do Galie. Jeho sídlo bylo v Lutecii (dnešní Paříži). Zde byl v 
době pronásledování křesťanů sťat mečem. 

S ním byli popraveni i jeho druhové, kněz Rustik a 
jáhen Eleuterius. 

BISKUP, S HLAVOU V RUCE 

Dionýsiů máme v martyrologiu 12 a mezi nimi je 
několik biskupů i mučedníků, nepříliš vzdálených 
době, v níž podstoupil mučednickou smrt tento 
první pařížský biskup, který byl zařazen mezi tzv. 14 
svatých pomocníků. 
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Přes mnohou jedinečnost neznáme přesný rok jeho smrti a některé 
pozdější životopisy jej chybně spojovaly s Dionýsiem Aeropagitou (pam. 3. 
10.). Za nejvýznamnější životopisné údaje o prvním pařížském biskupovi 
lze brát ty, které pocházejí od svatého Řehoře z Tours. Podle nich se 
Dionýsius narodil v Itálii. Byl vysvěcen papežem Fabiánem krátce před jeho 
mučednickou smrtí (v lednu 250) a spolu s pěti dalšími biskupy poslán do 
Galie. 

Byl prvním biskupem sídlícím v Lutecii (dnešní Paříži) a kázal s velkým 
úspěchem. Založil křesťanské centrum na ostrově na řece Seině a větší 
počet kostelů, připomínány jsou zvláště v Paříži a Chartres. 

Úspěchy v evangelizaci vystřídalo pronásledování a s knězem 
Rustikem a jáhnem Eleuteriem byl Dionýsus, z nařízení římského 
guvernéra Fescennina Sissinnuse, zatčen a uvězněn. Nakonec na 
pařížském vrchu s dnešním názvem Montmartre došlo k jejich popravě. V 
údajích, které nejsou zcela jisté, se vyskytuje rok 258 nebo 285. 

Legenda vypráví, že po stětí vzal popravený svou hlavu do rukou a 
s přitisknutou k srdci ušel asi dvě míle, až do místa jeho pohřbení. Zde, 
severně od Paříže, byl postaven kostel, který nese jeho jméno, Saint-Denis 
(tj. Dionýsius a čes. Diviš). Uvádí se, že stavbu chrámu začala v roce 475 sv. 
Genovefa. Jeho vznešená podoba byla dokončena asi kolem r. 625 za 
merovejského krále Dagoberta I. 

K první přestavbě chrámu došlo asi v roce 750, v době, kdy zde bylo 
již benediktinské opatství. Místo se stalo i pohřebištěm králů a katedrála 
byla víckrát stavebními pracemi změněna a restaurována. Pro nás má být 
hrob tohoto mučedníka památníkem jeho vítězství nad smrtí a znamením 
vzkříšení. K hrobům mučedníků putovali věřící, aby si vyprosili milosti a 
uzdravující síly. 

Zamyšlení směřující k tomuto mučedníkovi nemůže končit u jeho 
smrti, ale hledáme zde význam pro náš život, zejména jako pomocníka v 
těžkostech. Anselm Grün poukazuje na smysl legendy, v níž světec jde s 
hlavou pevně v rukou. Podle něj, také my máme „vzít svou hlavu do rukou, 
získat odstup od všeho, co ji naplňuje a tíží. Přitisknout ji k srdci, rozum 
protříbit láskou a předložit jej Bohu, ke zbavení vnitřního tlaku.“ 
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Dionýsius je jinde označován za pomocníka při nesprávném myšlení a 
neklidu ve svědomí. Dionýsiova pomoc, týkající se bolestí hlavy, může vést 
k jejich odstranění, ale také jen k poznání jak máme s těmito bolestmi 
zacházet. 

 

Nebudu si svými starostmi zbytečně trápit hlavu, ale přednesu je v 
modlitbě Bohu, aby je mohl proměnit. Vždyť tím podstatným je 
skutečnost, že láska vítězí nad bolestí. Proto se budu snažit mít srdce plné 
lásky a tím i potřebnou sílu. 

Bože, Tys poslal svatého Dionýsia a jeho druhy, aby hlásali Tvou 
slávu těm, kdo Tě dosud neznali, a dával´s jim sílu, aby svému poslání 
zůstali věrní až k prolití krve; na jejich přímluvu pomáhej i nám, abychom 
při plnění svých povinností nedbali na přízeň světa a nenechali se zastrašit 
překážkami. 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 

 

Svatý Eustach 

20. září, připomínka 

Patron: Paříže, Madridu; myslivců, lovců, klempířů; vzýván jako pomocník 
v nouzi, při velkých životních souženích a jako rádce v mezilidských 
vztazích 

Atributy: bojovník v brnění, jelen, kříž mezi parohy, lovec, pec  

ŽIVOTOPIS 
Představován je jako ženatý římský vojevůdce, který byl 

mimořádným způsobem přiveden ke křesťanské víře. Tu pak osvědčil jako 
Job a také o co přišel, mu bylo podobně vráceno. Avšak v té době ho čekala 
poslední a největší zkouška. Statečně v ní obstál - za věrnost Kristovu učení 
byl umučen a později byl zařazen do počtu tzv. 14 pomocníků v nouzi. 
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MILOST - ZDROJ PEVNÉ VÍRY 

Nejstarší zápisy o jeho 
životě se nedochovaly a je 
zdůrazňováno, že pozdějšími 
autory byl jeho příběh 
vyprávěním dokreslován. 
Kromě toho od 11. století 
býval zaměňován se sv. 
Hubertem (pam. 30. 5.), s 
nímž má sv. Eustachius 
shodný atribut kříže 
uprostřed paroží jelena. K 
prolínání životopisů snad 
napomáhala i skutečnost, že 
svátek obou světců se někde 
připomínal v jediný den a to 3. 
listopadu. Některé verze 
jakoby soutěžili v barvitosti. 

Legenda o Eustachovi, která mimo jiné obsahuje i únos jeho synů 
lvem a vlkem, je považována za nedostatečně věrohodnou i kdybychom 
chtěli ve zvířatech vidět symboly. Symbolika ve vyprávění příběhů 14 
pomocníků se ovšem vyskytuje a nejznámější je u sv. Jiří. 

Jiné legendární vyprávění o Eustachovi, sepsané ve střízlivější 
formě, chce vyzvednout evangelní pravdu, že co uděláme pro trpícího 
bližního, jako bychom udělali pro Krista (viz Mt 25,40). Nebude to 
zapomenuto, stejně jako vytrvalost ve věrnosti Kristu (Mt 10,22). 

Eustachius se pod jménem Placidus (jm. před křtem) stal v Římě 
velitelem vojska císaře Trajana (vládl r. 98 - 117). Byl ženatý s Theopistou 
a měl syny Agapeta a Theopistu. Žil jako zámožný člověk vyššího postavení 
a ač pohan (a podle některých verzí pronásledující křesťany), konal 
milosrdné skutky. Jeho dobrota byla odměněna mimořádným povoláním 
do společenství s Kristem. Jak legenda říká, stalo se to při honu na jelena, 
kdy uviděl zářící kříž mezi jeho parožím (některá verze hovoří i o tváři 
Krista) a uslyšel hlas, který tuto vizi dává do souvislosti s milosrdenstvím, 
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které Eustachius prokazoval bližním. Proto se mu dostalo milosti setkání s 
Kristem a daru víry v evangelium. Dal se i se svou rodinou pokřtít jménem 
Eustachius a brzy jako zkouška pevnosti ve víře jej potkala mnohá neštěstí 
podobně jako Joba. 

I Eustachius přišel o majetek a prožíval mnohá utrpení. Jeho dům 
postihlo jedno neštěstí za druhým. Od epidemie (smrtelného infekčního 
onemocnění) až po vydrancování. S tím posledním, co mu zbylo - rodinou 
- se rozhodl odplout do Egypta. Kapitán lodi ho však připravil o ženu a 
následně přišel i o syny. Hledaje obživu přijal práci hlídače polí. 

Císař Trajan ho údajně po letech nechal vypátrat a vrátil mu 
postavení. Eustachius nezklamal císařovu víru v jeho schopnosti a vítězně 
se vrátil v čele legií z bojů, do kterých byl poslán. Při návratu ve dvou 
vojácích poznal své syny a sešel se i se svou ženou, která pracovala jako 
zahradnice v domě, kam se přišli ubytovat. Šťastný návrat měl však 
poslední zlom a Eustacha čekala poslední zkouška. Císaře Trajana vystřídal 
Hadrián (vládl 117 - 138), který vyžadoval od Eustachia, aby obětoval 
bohům. Ten se ale odmítl provinit proti věrnosti Bohu a proto skončil 
mučednickou smrtí. V legendě se nejdříve hovoří o předhození dravé zvěři 
i s celou rodinou a poté co jim šelmy neublížily, byli prý vhozeni do útrob 
rozpáleného železného býka. Doba je udávaná rokem 118 až 120. 

Popis likvidace sice neodpovídá údaji, že mučedníkovo tělo 
odpočívá v porfyrové rakvi v kostele sv. Eustachia v Římě a část ostatků je 
i v pařížském chrámu, ale dodatek legendy to vysvětluje zázrakem. Žár 
mučedníky usmrtil, tělo však nepoškodil. 

Podle legendy se zdá doba úmrtí jasná. Martyrologium ale prohlašuje, že 
je neznámé i století. Souvisí to s nedostatkem hodnověrnosti legendy z 
důvodů uvedených na začátku kapitoly. Přesto nám má co říci. 

Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svatému Eustachiu sílu 
vydržet všechny útrapy až do vítězného cíle; pomáhej i nám, kteří dnes 
oslavujeme jeho vítězství, abychom s Tvou pomocí obstáli v každé 
zkoušce. 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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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 Petr Havlíček SJ 

 9:30 P. Prokop Brož 

 11:00 Novokněz 

 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 

„Vstupujeme do epochy po 

zasvěcení světa, Ruska a Ukrajiny 

Mariinu Srdci“. 

Svátostné požehnání: 14.30  

 

Svatováclavská pouť 

Středa: 28. 9. 
Mše sv. v 9:30 P. Zdeněk Šilhánek 
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Trocha nekorektního humoru… 
 

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

 
Na začátku Bůh stvořil zemi a odpočíval. 
Poté stvořil muže a odpočíval. 
Pak stvořil ženu … 
                 … od té doby ani Bůh ani muž už nikdy neodpočívali. 

 
Dívá se Američan na žida, jak se modlí u Zdi nářků a ptá se jej, co dělá. Ten 
mu vysvětluje, že tak rozmlouvá s Bohem a žádá o pomoc. „A jak dlouho 
se takhle modlíte?“ – „Asi třicet let.“ – „A nějaký úspěch?“ – „No moc ne, 
připadá mi, jako bych mluvil do zdi!“ 

 
Palestina – rok 33. Ježíš přichází do domu, kde má být večeře s apoštoly. 
Už zdáli slyší hurónský řev, smích a zábavu, a když vstoupí, vidí bavící se 
apoštoly. Zavolá si sv. Petra a nechápavě se ptá: „Petře! Za co, prosím tě, 
jíte a pijete? Vždyť nemáte peníze.“ – „No já vlastně nevím,“ drbe se Petr 
za uchem, „to prý Jidáš někde udělal dobrý kšeft!“ 

         
Přijde Ježíš v Ostravě do hospody a posadí se. 
Číšník ho upozorní: „tady si nesedejte, zde sedí štamgasti, vyhodí vás!“ 
Ježíš nereaguje… Ke stolu přijdou slepý, hluchý a horník. Kupodivu ho 
nechají sedět mezi sebou.¨ 
Ježíš: „Za to, že jste mě nevyhodili, tak se vám odvděčím!“ 
Dotkne se slepého, slepý vyskočí „Já vidím!“ 
Dotkne se hluchého, hluchý vyskočí „Já slyším!“ 
Otočí se k horníkovi a ten na něho: „Na mě nesahej, já mám invalidní 
důchod!“ 

 
Učitel: „Kde jsi byl, když Bůh rozdával rozum?“ 
Student: „Asi na Facebooku.“ 
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Říká se, že minuta smíchu prodlužuje život o pět minut. 
Nyní je jasné, proč Bůh poté, co stvořil člověka, žije věčně. 

 
Sedí babička v parku na lavičce a modlí se: “Pane, já už jsem zase nevyšla 
s důchodem, pošli mi, prosím, nějak stovku.” 
Zaslechne to nějaký mladý muž a říká jí: “Prosím vás, babičko, přece 
nebudete věřit takovým pověrám… Tady máte stokorunu a už se 
nemodlete.” Babička chvilku počká, až se onen muž vzdálí a pak říká: 
„Děkuju Ti Pane. A příště mi to, prosím, neposílej po takovém 
neznabohovi”.  
 
… jeden se zvířátky… 
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře a ptá se: 
„Tak co? Berou, berou?“ 
„Ále kdepak, ani ťuk…“ 
„Tak se na to vykašli a pojď se radši koupat.“ 

 
…a pár veselých cedulí…. 
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…farní kavárna…. 
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… něco z jídelního lístku…. 
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                                                                                ( PR ) 
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 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. 

 Pozvánka z HK 
Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, 

      v srpnu tohoto roku od 9. do 14. se uskuteční Celostátní setkání  
      mládeže. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, zda na setkání jet,      
      neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé společenství s Kristem,  
      posílení víry a mnoho kulturního programu.  

 Mladé rodiny, Vás zveme na sobotní program pro rodiny 13. srpna. 
Vybrat si můžete z dopolední katecheze, mše svaté, koncertu 
kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. Vás starší a ostatní 
farníky, moc prosíme o modlitbu za Ducha Svatého pro 
organizátory, za celé setkání a účastníky. Hlavní programy bude 
vysílat Tv NOE a Radio Proglas. Můžete tak být ve společenství s 
Pánem a s námi touto formou. Přihlášky, informace o všech 
programech a jejich vysílání médii naleznete na stránkách: 
https://celostatnisetkanimladeze.cz/. Za vzájemnou pomoc, novou 
evangelizaci v naší milé České republice a za modlitbu děkuje a 
žehná biskup Pavel Posád, delegát pro mládež při České biskupské 
konferenci, a o. Kamil Strak ze Sekce pro mládež spolu s 
organizačním týmem CSM HK „Časy se mění a člověk v nich. Život 
je veliký dar a co s ním udělám, záleží jenom na každém z nás“.  
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