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ZELENÝ ČTVRTEK 

Přes hlavy zástupů 

přicházíš Ty. 

Přes ruce, přes nohy 

služebníků. 

Barevná skla oken 

lámou paprsky světla. 

Možná i srdce? 

Aby pak snáze 

přišla skrze ně milost, 

kterou tolik potřebujeme. 

Jde dlouhý zástup 

složený z kamínků – 

mozaika. 

Úžasný zázrak tvé církve 

proudí přes tisíciletí. 

Přes všechny naše 

slabosti, zklamání, 

nenávisti a doufání. 

Přes hlasy staletí 

přichází  láska. 

                   Markéta Koronthályová – Utkáno z kamínků 

                                                                                                         ( MD )                                 
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Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.   
                                                                                                        Lk, 11, 4 
 
Milí čtenáři našeho časopisu,  
 
v loňském roce jsem si přečetl knihu Štěpána Smolena, Pominuté chvály. 
Některé myšlenky vám nabízím k letošní postní době. Autor popisuje 
zajímavé úvahy nad lidským údělem a jedna z úvah se věnuje tématu 
obětní beránek. Dva bratři si na dvorku hrají s figurkami vojáčků. Hrají si 
až do chvíle, než starší vezme do ruky postavičku plukovníka. Mladší 
vzápětí vykřikne: „Ne, to je moje hračka!“ a snaží se mu ji sebrat. Staršího 
do té doby postavička moc nezajímala, ale nyní se v něm probudí palčivá 
touha právě tuhle postavu bratrovi armády vlastnit. A strhne se hádka a 
po hádce bitka, její důvod je nepodstatný. A zatímco se bratrsky konflikt 
stupňuje, přijde na dvorek tělnatější sousedovic kluk a hledá příležitost ke 
hře. Záhy si ho jeden z nesvářených bratrů všimne, ukáže na něj a zvolá: 
„Hele, tlustoprd.“ Druhý bratr se ihned připojí:“ No jo, nazdar tlustoprde“. 
Oba nyní zapomněli nejen na postavičku plukovníka, ale i na svůj boj. 
Soustředí se na vyhnání vetřelce ze svého území. A pak se opět vrátila mezi 
ně harmonie. Napomohl k ní ten třetí, na něhož mohli soustředit svůj 
hněv. Příběh z pískoviště má tisíce dospělých variant. Rozhádaní manželé 
se dohadují kvůli kdečemu, a vzápětí začne soused o patro výš hrát na 
trombón. Muž a žena dosud zaujati pořváváním jeden na druhého se záhy 
semknou jako obhájci domácího ticha.  

Nejen jednotlivci si někdy vně svého já potřebujeme najít obětního 
beránka, do něhož promítneme příčiny svých vnitřních konfliktů. 
Potřebuje ho najít rozdělená rodina, možná i farnost, pro zdůvodnění 
svého nesouladu. Potřebuje ho najít nakonec také napětím sužovaná 
společnost pro své opětovné sjednocení. Dojdou úlevy, jakmile zvednu 
prst a ukážu si na něj – nebo na ně – na ten zdroj zla, po jehož odstranění 
konečně řečeno s Martou,… zloba, závist, zášť pominou a mír bude 
zůstávat nad krajinou. Tím označujeme onu skutečnost, proč svět stále 
není ráj, proč je zlo na světě, a tak obrátíme svůj hněv proti kulakům, 
komunistům, sluníčkářům, neočkovaným, lidem, co netřídí odpad, 
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evropským byrokratům, romům a konečně se můžeme semknout táhnout 
za jeden provaz.  

Dějiny lidstva jsou protkány případy obětních beránků, na které 
byla vržena veškerá vina, aby se obnovil soulad. V Jeruzalémě v roce 33 se 
jedním takovým obětním beránkem stal Ježíš z Nazareta. Lidé té doby 
rozdělení na saduceje, farizeje, herodovce náhle objevili společného 
nepřítele, člověka, který se označoval za Boha a otřásl zavedeným řádem. 
Toho dne, kdy ho křižovali, se stali rivalové Herodes a Pilát přáteli. Tenkrát 
když se to stalo, bylo přece jen něco jinak, a tím něčím bylo Kristovo 
zmrtvýchvstání. Právě ono převrátilo perspektivu. To, co se jevilo jako 
srocení nevinných, se náhle obrátilo a ukázalo se být srocením vinných 
proti nevinnému. Tato událost změnila dějiny. Proto máme v mnoha 
kostelech nad svatostánkem beránka, proto je kříž pro nás tak zásadním 
symbolem.     

Zatímco do doby této události lidé ukazovali na druhé prstem: „Ty 
jsi vinen, ty musíš zemřít“. Z trosek falešných jistot pomalu klíčilo zjištění: 
„To já jsem vinen, a ty – Beránku nevinný – jsi zemřel pro mě“. Kristus 
všechno převrátil. Kolikrát jsem ukazoval prstem a volal, ty za to můžeš? 

Kolikrát hledám viníka. 
Ten, jehož ruka na nikoho 
neukázala, se nechal 
přibít. On způsobil, že má 
ruka předtím natažena na 
druhé, se dovede 
zvednout proti vlastnímu 
srdci: mea culpa, má vina, 
ozývá se při každé mši. Už 
nemusím shazovat vinu na 
druhé, ale dovedu ukázat 
prstem na své srdce, o 
jehož přetvoření prosím.   
    
     
    

  o. Josef                                                                         
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OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO KŘESŤANA 
Desatero - Druhá kapitola - Miluj bližního svého jako sebe samého 

Páté přikázání: Nezabiješ 
 

484. Kdo má v případě hrozby války přísně vyhodnotit takové 
podmínky? 
To je věcí moudrého posouzení vládních představitelů, kteří mají také 
právo uložit občanům povinnost národní obrany, při zachování osobního 
práva na odmítnutí z důvodů svědomí, které je třeba uskutečnit jinou 
formou služby lidskému společenství. 
  
485. Co požaduje mravní zákon za války? 
Mravní zákon platí stále, i za války. Vyžaduje, aby se jednalo lidsky 
s nebojujícími, s raněnými vojáky a vězni. Akce záměrně odporující právu 
národů a dispozicím, které je ukládá, jsou zločiny, které nemůže omluvit 
slepá poslušnost. Musí se odsoudit masové ničení, vyhlazování národa 
nebo etnické menšiny, což jsou velmi těžké hříchy: je to mravní povinnost 
odporovat rozkazům toho, kdo je nařídil. 
 
486. Co je třeba udělat, aby se předešlo válce? 
Musí se udělat všechno, co je rozumně možné, aby se jakkoliv předešlo 
válce, když jsou známa zla a nespravedlnosti, jež vyvolává. Zvláště je třeba 
předejít hromadění a obchodu se zbraněmi, které není náležitě pod 
kontrolou veřejných mocí; hospodářským nebo společenským 
nespravedlnostem, etnickým a náboženským diskriminacím; závisti, 
nedůvěře, pýše a duchu msty. Kolik se udělá pro to, aby se vyloučily tyto a 
jiné nepořádky, tolik se napomáhá budování míru a předcházení válce. 
 

Šesté přikázání: Nesesmilníš 
  
487. Jaký úkol má lidská osoba vůči vlastní pohlavní totožnosti? 
Bůh stvořil člověka jako muže a ženu, mající stejnou osobní důstojnost a 
vepsal do nich povolání lásky a společenství. Je věcí každého přijmout 
vlastní pohlavní totožnost tím, že uzná její důležitost, specifičnost a 
doplňkovost. 



otázky a odpovědi                                                                                        CHLUMEČEK 2/2023 
 

strana 6 

  
488. Co to je čistota? 
Čistota je kladná integrace pohlavnosti do osoby. Pohlavnost se stává 
opravdu lidská, když je spravedlivě integrována ve vztahu mezi osobami. 
Čistota je mravní ctnost, Boží dar, milost a plod Ducha. 
  
489. Co zahrnuje ctnost čistoty? 
Ta zahrnuje získání sebeovládání, jako výraz lidské svobody zaměřené a 
darování sebe sama. K tomu je nutná celistvá a trvalá výchova, která se 
postupně provádí v údobích růstu. 
  
490. Jaké prostředky napomáhají žít čistotu? 
Je k dispozici mnoho prostředků: Boží milost, pomoc svátostí, modlitba, 
sebepoznání, provádění askeze přizpůsobené různým situacím, cvičení 
v mravních ctnostech a zvláště ctnosti umírněnosti, která se zaměřuje na 
to, aby rozum vedl vášně. 
  
491. Jakým způsobem jsou všichni povoláni žít čistotu? 
Všichni podle vzoru Kristovy čistoty jsou povoláni vést čistý život podle 
svého životního stavu: jedni, žijíce v zasvěceném panenství nebo celibátu, 
vynikajícím způsobu snadněji se oddat Bohu s nerozděleným srdcem; jiní, 
jsou-li ženatí nebo vdané, uskutečňují manželskou čistotu, nejsou-li ženatí 
nebo vdané tím, že žijí čistotu ve zdrženlivosti. 
  
492. Které jsou hlavní hříchy proti čistotě? 
Jsou to hříchy těžce odporující čistotě: každý podle povahy svého objektu: 
cizoložství, masturbace, smilstvo, pornografie, prostituce, znásilnění, 
homosexuální akty. Tyto hříchy jsou výrazem neřesti chlípnosti. Jsou-li 
spáchány na nezletilých, jsou ještě těžším útokem proti jejich tělesné a 
mravní integritě.   
 
 
 
                                                                                    ( PR ) 
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Vzpomínka na  emeritního papeže 
Benedikta XVI. – 1. část 

V minulém čísle jsme slibovali obsáhlejší vzpomínku na zesnulého 
emeritního papeže Benedikta XVI.  Tady je. S ohledem na značný rozsah a 
bohatost jeho života vzpomínku rozdělíme do několika dílů. 
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občanským jménem Joseph Ratzinger, 16. dubna 1927 Marktl – 31. 
prosince 2022 Vatikán 

 

 

 

 

Zvolen 19.4.2005 

Intronizace 24.4.2005 

Rezignace 28.2.2013 

Úmrtí 31.12.2022 

Heslo – „Cooperatores Veritatis“    spolupracovníci Pravdy 

 

 

Vysvěcen jáhnem 29.10.1950 

Vysvěcen na kněze 29.6.1951 

Vysvěcen biskupem 28.5.1977 

Jmenován kardinálem 27.6.1977 

 

 

Byl německý katolický duchovní a teolog, který byl v letech 2005–2013 v 
pořadí 265. papežem, suverénem státu Vatikán. Od rezignace na tento 
úřad v roce 2013, první takové za posledních více 700 let, používal do 
svého úmrtí na sklonku roku 2022 titul emeritní papež. 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/De-Joseph_Kardinal_Ratzinger.ogg
https://cs.wikipedia.org/wiki/16._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1927
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marktl
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/31._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2022
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duchovn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teolog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pape%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Panovn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vatik%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Emeritura
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pope_Benedict_XVI_Signature.svg
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Dětství a mládí 

                          Rodný dům Benedikta XVI. v německé obci Marktl am Inn.  

Joseph Alois 
Ratzinger se narodil 
na Bílou sobotu 16. 
dubna 1927 v 8:30 
hod. ráno v domě 
svých rodičů na 
Schulstraße 11 ve 
vesnici Marktl am 
Inn v Bavorsku 
(Německo), poblíž 
hranic 
s Rakouskem. O 
čtyři hodiny později 
byl pokřtěn. Byl třetím a nejmladším dítětem policisty Josepha Ratzingera 
staršího (1877–1959) a Marie Ratzingerové (rozené Peintnerové) (1884–
1963). Rodina jeho matky pocházela původně z jihotyrolského Bolzana. 
Papežův bratr Georg Ratzinger (1924–2020) byl 

římskokatolickým knězem a hudebníkem, v 
letech 1964–1994 působil 
jako regenschori sboru řezenské katedrály 
– Řezenských vrabců. Jejich sestra Maria 
(1921–1991) se nevdala a až do své smrti 
pečovala o domácnost, tehdy ještě 
kardinálu, Ratzingerovi. Jejich prastrýc 
Georg Ratzinger (1844–1899) byl katolický 
kněz, historik, ekonom, sociální reformátor, 
spisovatel a politik. 

Když bylo Ratzingerovi pět let, byl ve 
skupině dětí, která byla pozvána na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADl%C3%A1_sobota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marktl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Marktl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bolzano
https://cs.wikipedia.org/wiki/Georg_Ratzinger
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kn%C4%9Bz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Regenschori
https://cs.wikipedia.org/wiki/Regensburger_Domspatzen
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PopeBenedicts1stHome.jpg
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návštěvu mnichovského arcibiskupa, kterému nesly květiny. Ratzingera 
tehdy ohromil kardinálův oděv. Později prohlásil, že v ten den chtěl být 
také kardinálem. 

Výčitky odpůrců 

Po čtrnáctých narozeninách v 
roce 1941 byl Ratzinger zařazen 
do Hitlerjugend, neboť od 
prosince 1939 bylo toto členství 
povinné pro každého 
německého chlapce, který 
dosáhl 14 let. Ratzinger byl však 
neaktivním členem a odmítal se 
účastnit jejich setkání. 
Ratzingerův otec byl dle 
životopisce Johna L. Allena 
ostrým odpůrcem nacismu, 
který považoval za neslučitelný s 
katolickou vírou. Roku 1941 byl 
jeden z Ratzingerových 

bratranců – čtrnáctiletý chlapec trpící Downovým syndromem – zabit 
nacistickým režimem v rámci jeho eugenického tažení. V roce 1943, kdy 
bylo Ratzingerovi 16 let a navštěvoval stále seminář, byl povolán do 
německých 
protileteckých 
jednotek. Poté 
nastoupil výcvik v 
pozemních 
jednotkách, který byl 
však přerušen 
následnou nemocí, což 
ho ochránilo před 
obvykle tvrdou 
vojenskou povinností. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hitlerjugend
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nacismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Down%C5%AFv_syndrom
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika
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Když se již přibližovala 
spojenecká vojska v roce 
1945, Ratzinger se vracel ze 
svého stanoviště zpátky do 
rodinného domu 
v Traunsteinu poté, co se 
jeho jednotka rozpadla s 
tím, jak americké jednotky 
převzaly na území kontrolu. 
Dorazil do svého domu, kde 
si američtí vojáci udělali 
velení. Josepha jako vojáka 
poslali do zajateckého 
tábora, odkud byl o několik 
měsíců později – na konci 
války v létě 1945 – 
propuštěn. V listopadu 
téhož roku společně se svým 
bratrem Georgem znovu 
vstoupil do semináře.  Do 
semináře nastoupili oba bratři v Traunsteinu, později studovali 
Herzogliches Georgianum, jež bylo součástí Ludwig-Maximilians-
Universität München. Oba byli na kněze vysvěceni kardinálem Michaelem 
von Faulhaberem 29. června 1951 v Mnichově.  

Akademická kariéra 

Roku 1953 složil Joseph Ratzinger disertaci s názvem Lidstvo a dům 
Boží v Augustinově učení o Církvi. V roce 1957 se habilitoval na Freisinské 
universitě prací o Bonaventurovi a roku 1958 se tam stal profesorem. V 
roce 1959 se Ratzigner stal profesorem na Universitě v Bonnu. Jeho 
inaugurační přednáška byla na téma Bůh víry a Bůh filosofie. Roku 1963 se 
přesunul na universitu v Münsteru. Během tohoto období se Ratzinger 
účastnil druhého vatikánského koncilu (1962–1965), kde působil jako 
peritus (teologický poradce) Josefa kardinála Fringse z Kolína nad Rýnem. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Traunstein_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Traunstein_(m%C4%9Bsto)
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_von_Faulhaber&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_von_Faulhaber&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Bonaventura
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bonn
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCnster
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsk%C3%BD_koncil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Joseph_Frings
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%ADn_nad_R%C3%BDnem
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V době konání koncilu na něj bylo pohlíženo jako na reformátora. 
Spolupracoval s radikálními modernistickými teology jako byli Hans 
Küng či Edward Schillebeeckx. Ratzinger taktéž obdivoval Karla Rahnera, 
velmi známého akademického teologa, jednoho ze zakladatelů Nouvelle 
Théologie a zastánce církevní reformy.  

V roce 1966 bylo Josephu Ratzingerovi přiděleno křeslo na 
universitě v Tübingen, coby profesoru dogmatické teologie. Jeho kolegou 
zde byl Hans Küng. V tomto období Ratzinger napsal svoje ústřední 
dílo Úvod do křesťanství. Ve stejné době se distancoval od prostředí v 
Tübingen a marxistických tendencí studentských hnutí v 60. letech, která 
se během let 1967 a 1968 rychle zradikalizovala, což vyvrcholilo v sériích 
nepokojů a výtržností v dubnu a květnu 1968. Ratzinger vývoj situace a její 
projevy (jako upadající respekt k autoritám mezi svými studenty) spojoval 
s odklonem od tradičního katolického učení. Navzdory svému reformnímu 
naklonění se jeho pohled stále více dostával do kontrastu s liberálními 
myšlenkami, které se začaly všeobecně rozšiřovat v teologických kruzích. 

Ozvaly se hlasy, mezi nimi např. Hans Küng, kteří Ratzingerovo 
počínání považovaly za obrácení směrem ke konzervatismu, zatímco 
Ratzinger se v interview v roce 1993 vyjádřil tak, že ve svých teologických 
názorech během let nevidí žádné zlomy. Dále pokračoval v hájení 
koncilního učení proti kritikám, zejména dokumentu Nostra aetate, který 
mluví o respektu k jiným náboženstvím, ekumenismu a deklaruje právo 
náboženské svobody. (Později v roce 2000 jako prefekt Kongregace pro 
nauku víry jasně objasnil postoj katolické církve k jiným náboženstvím v 
dokumentu Dominus Iesus, který taktéž hovoří o způsobu zapojení 
katolické církve do ekumenického dialogu.) Během svého působení v 
Tübingen Ratzinger publikoval články v reformním teologickém 
časopise Concilium, ačkoliv si stále více vybíral méně reformní témata než 
ostatní přispěvatelé jako Hans Küng či Edward Schillebeeckx. V roce 1969 
se Ratzinger vrátil do Bavorska, konkrétně na universitu v Řezně. Společně 
s Hansem Ursem von Balthasarem, Henri de Lubacem, Waltrem 
Kasprem a dalšími založil v roce 1972 teologický časopis Communio, který 
dodnes vychází v 17 jazycích. Stal se čelním časopisem moderní katolické 
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teologie. Až do svého zvolení papežem patřil Ratzinger k jedněm z 
nejplodnějších přispěvatelů. 

Arcibiskup Mnichova a Freisingu  

Ratzigner byl ustanoven arcibiskupem Mnichova a Freisingu 24. 
března 1977. Jako své biskupské motto si vybral slovní spojení z 8. 
kapitoly 3. Janova listu – Cooperatores Veritatis (spolupracovníci Pravdy), 
důvody tohoto výběru více popisuje ve své autobiografické práci. 
Na konzistoři, která se konala 27. června 1977, jej papež Pavel 
VI. jmenoval kardinálem titulu Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. V 
době konkláve v roce 2005, na kterém byl zvolen 
papežem, byl jedním ze 14 žijících 
kardinálů jmenovaných Pavlem VI., a 
dokonce pouze jedním ze tří z nich, 
kterým bylo méně než 80 let.  

 

Prefekt Kongregace pro nauku víry 

 

                   Znak kardinála Ratzingera 

 

Papež Jan Pavel II. jmenoval Ratzingera 25. listopadu 1981 
prefektem Kongregace pro nauku víry (dříve Svatého Oficia). Kvůli tomuto 
jmenování se na začátku roku 1982 vzdal své pozice v Mnichově. Roku 
1993 byl kolegiem kardinálů jmenován kardinálem-biskupem Velletri-
Segni, roku 1998 byl zvolen viceděkanem kolegia kardinálů a 30. listopadu 
2002 jeho děkanem, čímž se stal taktéž kardinálem-biskupem ostijské 
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diecéze.  V rámci vykonávání úřadu Ratzinger zastával katolickou doktrínu, 
například v tématech kontroly porodnosti, homosexuality a 
mezináboženského dialogu.  

Nejznámější funkcí Kongregace je její dohled na pravou církevní 
věrouku, nicméně Kongregace má právní moc nad dalšími záležitostmi. 
Například je jí svěřeno vyšetřování některých závažných provinění. To se 
stalo aktuálním např. v době sexuálních skandálů kněží v USA, v kteréžto 
době byl prefektem právě Ratzinger. V této souvislosti se proti 
Ratzingerovi ozvaly kritické hlasy, obviňující Kongregaci ze snahy záležitost 
tutlat. Církev se proti těmto vyjádřením jasně ohradila s tím, že novináři 
dezinterpretovali církevní dokumenty, které se navíc týkaly výhradně 
práva církevního, nikoliv světského, a nařizovaly, aby závažné případy 
řešila přímo Kongregace pro nauku víry v Římě a nikoliv místní ordináři. V 
případě sexuálního zneužívání mladistvých pak prodlužovaly promlčecí 
lhůtu. Ratzinger jako prefekt řešil i případy schizmatu. Dne 12. března 
1983 potvrdil exkomunikaci latae sententiae vietnamského arcibiskupa 
Pierre Martin Ngo Dinh Thuc, duchovenstva a laiků kolem něho, kvůli 
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nepovoleným svěcením. Společně s Janem Pavlem II. taktéž vedl diskuse 
s Bratrstvem sv. Pia X. v čele s Marcelem Lefebvrem, který později vysvětil 
bez souhlasu papeže čtyři biskupy, a tím dle Říma upadl do 
exkomunikace latae sententiae. Začátkem roku 2009 Ratzinger sám už 
jako papež Benedikt XVI. tuto exkomunikaci zrušil. Ratzinger byl jedním z 
nejvlivnějších mužů římské kurie ještě předtím, než se stal papežem. Měl 
taktéž velmi blízké vztahy s Janem Pavlem II. a jako děkan kolegia 
kardinálů předsedal jeho pohřbu a předcházející mši. Během své služby 
vyzýval shromážděné kardinály, aby se pevně drželi doktríny. V 
období sedisvakance byl hlavní veřejnou osobou církve, ačkoliv formálně 
v administrativních záležitostech hlavou církve nebyl. Podobně jako jeho 
předchůdce chrání tradiční katolická stanoviska ohledně umělé kontroly 
porodnosti, interrupcí či homosexuality. 

V době, kdy byl prefektem Kongregace pro nauku víry, získal 
přezdívku Boží rotvajler.  

Pontifikát 
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Magazín Time již 2. ledna 2005 citoval nejmenovaný vatikánský 
zdroj, který prý tvrdil, že Ratzinger je hlavním kandidátem na post příštího 
papeže, kdyby Jan Pavel II. zemřel nebo byl příliš nemocen, a nebyl tak 
schopen úřad vykonávat. Po smrti Jana Pavla II. dával britský Financial 
Times Ratzignerovi největší šance (7:1), ale jeho rivalové z liberálního 
křídla církve byli těsně za ním. Ratzingera také favorizovalo, že jako děkan 
kolegia kardinálů byl hlavním celebrantem a kázal jak při pohřbu svého 
předchůdce, tak při mši na zahájení konkláve. V dubnu 2005, ještě před 
volbou papeže, jej časopis Time zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. 
Ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry se Ratzinger vyjadřoval tak, 
že by rád odešel do důchodu zpět do svého domu na bavorském venkově 
(poblíž Řezna), kde by se věnoval psaní knih. Ačkoliv byl Ratzinger 
postupně stavěn do role favorita mnoha mezinárodními médii, další 
zdůrazňovala, že jeho zvolení není zdaleka jisté a poukazovali na to, že jen 
opravdu velmi málo předpovědí ohledně volby papeže bylo v moderní 
době úspěšných. Jak zvolení Jana Pavla II., tak jeho předchůdce Jana Pavla 
I. byla spíše neočekávaná. Ačkoliv byl favorit (nebo možná právě proto), 
jeho zvolení bylo pro mnohé překvapením, neboť tradičně konkláve 
dávalo před žhavými kandidáty přednost někomu jinému.  

Volba  

Kardinál Ratzinger 
byl zvolen 
nástupcem Jana 
Pavla II. 19. dubna 
2005 po čtvrtém 
skrutiniu, druhý 
den volby. Shodou 
okolností se 19. 
dubna slaví svátek 
svatého papeže Lva 
IX., nejdůležitějšího 
německého papeže 

středověku, 
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známého pro svoje významné institucionální reformy. Než vstoupil na 
balkón Baziliky svatého Petra, byla jeho volba oznámena kardinálem-
jáhnem Jorgem Medinou Estévezem lidu. Nejdříve oslovil obrovský dav v 
italštině, španělštině, francouzštině, němčině a angličtině slovy „drazí 
bratři a sestry“ a pokračoval v tradičním latinském oznámení Habemus 
Papam: Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam! 
Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum 
Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Ratzinger, Qui sibi nomen imposuit 
Benedictus XVI. 

O pět dní později – 24. dubna – sloužil nový papež intronizační mši svatou 
na Svatopetrském náměstí, během které mu bylo předáno 
papežské palium a Rybářský prsten. Poté 7. května převzal své místo v 
papežově katedrálním chrámu – Lateránské bazilice. 

Papežem byl 
Benedikt XVI. zvolen ve 
svých 78 letech. 
Posledním papežem, 
který byl v době zvolení 
starší než on, 
byl Klement XII. (1730–
1740). Než se stal 
papežem, působil 
Benedikt XVI. 
jako kardinál nejdéle 
od doby papeže Benedikta XIII. (1724–1730). Je celkově devátým 
německým papežem. Před ním posledním byl holandsko-německý 
papež Hadrián VI. (1522–1523), původem z Utrechtu. Posledním 
papežem, který si zvolil jméno Benedikt, byl Ital Benedikt XV., jehož 
pontifikát se datuje do let 1914–1922. Ratzinger si jako svoje papežské 
jméno vybral jméno Benedikt, v latině znamenající „požehnaný“, jako 
odkaz jednak na papeže Benedikta XV., jednak na svatého Benedikta z 
Nursie. Benedikt XV. byl papežem v době první světové války, během které 
zaníceně usiloval o mír mezi národy a jeho pontifikát byl jeden z 
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nejkratších ve 20. století. Svatý Benedikt z Nursie byl 
zakladatel benediktinských klášterů (většina klášterů středověku měla 
benediktinskou řeholi) a autor Řehole svatého Benedikta, která stále 
zůstává nejvlivnější prací vztahující se k řeholnímu životu v 
západním křesťanství. Benedikt XVI. vysvětlil výběr svého jména na své 
první generální audienci 27. dubna 2005 na Svatopetrském náměstí:  

„Při tomto prvním setkání bych se rád 
především zastavil u jména, které jsem si 
zvolil, když jsem se stal římským biskupem a 
pastýřem univerzální církve. Chtěl jsem se 
nazývat Benedikt XVI., abych ideálně navázal 
na ctihodného papeže Benedikta XV., který 
vedl církev v trýznivém údobí první světové 
války. Byl odvážným a ryzím prorokem míru a 
s neohroženou odvahou se nejprve snažil 
zabránit válečnému dramatu a pak zmírňovat 
jeho zhoubné následky. V jeho stopách chci 
své ministerium dát do služeb smíření a 
harmonie mezi lidmi a národy, neboť jsem 
hluboce přesvědčen, že velké dobro míru je především Božím darem, je to 
křehký a vzácný dar, o nějž je nutno prosit, chránit jej a budovat den co 
den s přispěním všech lidí dobré vůle. Jméno Benedikt kromě toho 
připomíná mimořádnou postavu velkého ‚patriarchy západního mnišství‘ 
sv. Benedikta z Nursie, spolupatrona Evropy zároveň se sv. Cyrilem a 
Metodějem, apoštoly Slovanů. Postupné šíření benediktínského řádu, 
který založil, mělo nesmírný vliv na šíření křesťanství na celém evropském 
světadílu. Sv. Benedikt je proto v Německu velmi uctíván a zvláště v 
Bavorsku, mé rodné zemi; je základním opěrným bodem pro jednotu 
Evropy a mocnou připomínkou nezadatelných křesťanských kořenů její 
kultury a její civilizace.“  

Během intronizační mše svaté nového papeže byl akt vyjadřování 
podřízenosti kardinálů vůči papeži nahrazen pozdravením dvanácti lidí, 
mezi nimiž byli kardinálové, další zástupci kléru a řeholníků, manželský pár 
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s dítětem a novokněží. (Kardinálové formálně vyjádřili svoji podřízenost 
papeži ihned po volbě.) Benedikt začal používat otevřený papamobil, 
neboť chtěl být blíže k lidem. Taktéž pokračuje v tradici svého předchůdce 
a jako součást své pastorální role římského biskupa křtí na začátku 
každého roku v Sixtinské kapli několik nemluvňat. V lednu 
2009 Vatikán spustil vlastní kanál na serveru YouTube, kde jsou v několika 
jazycích k dosažení videa související s aktuálním děním okolo papeže.  

Papež Benedikt XVI. začal opět nosit některé tradiční části oděvu, 
které jeho předchůdce Jan Pavel II. nepoužíval. Jedná se např. o papežské 
červené boty či camauro, které před ním naposledy nosil sv. Jan XXIII., 
jenž v něm byl i pohřben. Obnovil též užívání všech tří druhů 
papežské mozetty. Jan Pavel II. používal pouze jednu z nich. 

Beatifikace svého předchůdce  

Dne 9. května 2005 zahájil 
Benedikt XVI. beatifikační proces se svým 
předchůdcem Janem Pavlem II. Za 
normálních okolností se tak může stát až 
5 let po smrti osoby, nicméně na audienci 
s Benediktem XVI. Camillo Ruini, 
generální vikář římské diecéze a postava 
zodpovědná v 
záležitostech kanonizace osob ze své 
diecéze, oznámil „výjimečné okolnosti“, 
které dovolují, aby proces mohl začít 
dříve. To se stalo již v minulosti, kdy 
papež Pavel VI. zrušil pětiletou čekací 

lhůtu k zahájení beatifikace jeho předchůdců – Pia XII. a Jana 
XXIII. Rozhodnutí o beatifikaci bylo vydáno 13. května 2005 na 
svátek Panny Marie Fatimské, který byl zároveň 24. výročím atentátu na 
Jana Pavla II., jenž záchranu svého života přisuzoval právě Panně Marii 
Fatimské. Kardinál Ruini slavnostně zahájil beatifikační proces ve své 
diecézi 28. června 2005 v Lateránské bazilice.  
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Vůbec první beatifikace pod novým papežem byla slavena 14. 
května 2005 kardinálem José Saraiva Martinsem. Od té doby papež 
beatifikoval mnoho dalších lidí. Na rozdíl od jeho předchůdce Benedikt 
XVI. přenechal beatifikační liturgickou službu kardinálovi. Dne 29. září 
2005 Kongregace pro blahořečení a svatořečení vydala úřední zprávu, 
která ustanovila, že beatifikace bude celebrovat zástupce papeže, obvykle 
prefekt Kongregace. 

Kanonizace  

Svoji první kanonizaci celebroval Benedikt XVI. 23. října 2005 
na Svatopetrském náměstí. Kanonizování byli Josef Bilczewski, Alberto 
Hurtado SJ, Zygmunt Goradowski, Gaetano Catanoso a Felice z Nicosie. 
Kanonizace byla součástí mše na závěr biskupského synodu a 
roku eucharistie. Později papež kanonizoval další osoby. Jednou obřad 
proběhl v Brazílii při papežově návštěvě – prvním rodilým Brazilcem 
prohlášeným za svatého se stal fra Galvăo.  V říjnu 2008 pak, mezi dalšími, 
taktéž došlo ke kanonizaci první Indky – svaté Alfonsy.  

Dne 28. 6. 2007 Benedikt XVI. ohlásil, že od svátku sv. Petra a Pavla 
v roce 2008 do téhož dne roku 2009 bude probíhat rok svatého Pavla. Ten 
pak 28. 6. 2008 v Bazilice sv. Pavla za hradbami Benedikt XVI. 
zahájil.  Motivací pro konání roku sv. Pavla byla připomínka 2000 let od 
jeho narození (ohledně přesného roku narození nepanuje shoda, 
předpokládá se někdy mezi 6 a 10 po Kristu). V této souvislosti byly též 
prováděny archeologické práce v bazilice svatého Pavla za 
hradbami v Římě, které potvrdily autentičnost hrobu. Rok svatého Pavla 
Benedikt XVI. večer 28. června 2009 slavnostně zakončil.  

Od 19. června 2009 pak Benedikt XVI. vyhlásil rok kněží, který tak 
navazuje na rok svatého Pavla. Rok kněží je vyhlášen v souvislosti se 150. 
výročím úmrtí svatého Jana Vianneye – patrona kněží. Rok kněží má 
pomoci mezi věřícími a především mezi kněžími obnovit vědomí 
důležitosti kněžské služby.               

                                                               Pokračování příště    PR 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dikasterium_pro_blaho%C5%99e%C4%8Den%C3%AD_a_svato%C5%99e%C4%8Den%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopetrsk%C3%A9_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Josef_Bilczewski&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Hurtado&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Alberto_Hurtado&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tovary%C5%A1stvo_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ovo
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Zygmunt_Goradowski&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaetano_Catanoso&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Felice_z_Nicosie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eucharistie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fra_Galv%C4%83o&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alphonsa_Muttathupadathu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_rok_2008
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Pavla_za_hradbami
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_z_Tarsu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Pavla_za_hradbami
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Pavla_za_hradbami
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Vianney
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Tříkrálová sbírka 2023 

v Luži a okolí 

 
V sobotu 7. ledna 2023 proběhla za 

podpory a pomoci farnosti v Luži, 

Hroubovicích a Lozicích Tříkrálová 

sbírka. Děkujeme všem malým i velkým 

koledníkům za tradiční pomoc. 

Děkujeme Vám všem, kteří jste otevřeli 

svá srdce a dveře a přispěli do 

Tříkrálové sbírky. Díky Vám bude 

charitní práce podpořena 96 768 Kč. 

 

Vše, co na Charitě děláme, směřuje k tomu, aby naši klienti a pacienti mohli 

zůstávat se svými rodinami a blízkými v přirozeném prostředí – doma. 

Naše zdravotní sestry, pečovatelky, sociální pracovníci denně poskytují 

terénní péči stovkám potřebných. Jsme velice vděční za dary do Tříkrálové 

sbírky, které využíváme k rozvoji a rozšíření těchto služeb. Moc mě těší, 

že finance na vybudování nových středisek pomáhají následně mnoho let 

velkému množství těch, kteří naši pomoc potřebují. 

 

Vaše tříkrálové dary v roce 2023 Oblastní charita Pardubice využije 
k vybudování zázemí mobilního hospice a paliativní ambulance a 
k přípravě dvou nových středisek charitních služeb.  
 
 

S vděčností za Vaše dary a s přáním zdraví, štěstí a Božího požehnání 
v roce 2023 

Marie Hubálková, ředitelka Oblastní charity Pardubice 
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5020/248 Michaela Drbalová 3 430 Kč Luže 

5020/251 Lenka Peterková 5 202 Kč Luže 

5020/247 Zahrádka 6 904 Kč Luže 

5020/253 Košnarová 3 240 Kč Luže 

5020/170 Bratršovská 925 Kč Luže 

5020/250 Doležalová 6 142 Kč Luže 

5020/244 Luděk Fryddrych 2 863 Kč Luže 

5020/254 Aleš Košvanec 6 681 Kč Luže 

5020/252 Marie Hájová 5 580 Kč Luže 

5020/258 Karel Zahrádka 4 990 Kč Luže 

5020/256 Tomáš Tesař 8 231 Kč Luže 

5020/439 Jiří Roubínek 4 965 Kč Luže 

5020/169 Frenclová 3 850 Kč Luže 

5020/249 Eliška Volfová 3 718 Kč Luže 

5020/635 Medek 4 841 Kč Luže 

5020/377 Samek 4 977 Kč Luže 

5020/246 Feko 884 Kč Luže 

5020/259 Melckenbeeck Vysoká 6 793 Kč Luže 

5020/297 Boháčová 3 513 Kč Hroubovice 

5020/447 Natálie Čejková 4 960 Kč Hroubovice 

5020/397 Roubínek 4 079 Kč Lozice 

CELKEM   96 768 Kč   
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Ekumenická bohoslužba v Luži 

 
Po dvouleté přestávce zaviněné covidem se v Luži opět konala 

ekumenická bohoslužba. Ve čtvrtek 19.1.2023 se v 18:00 sešlo v kapli na 

faře 28 účastníků, aby chválili Boha za to, co nás spojuje, děkovali za Jeho 

dary a prosili za pomoc na další cestě. Celosvětový týden modliteb za 

jednotu křesťanů 18.–25. ledna měl heslo: „Učte se činit dobro. Hledejte 

právo.“ (Iz 1,17). Texty pro společné modlitby byly vytvořeny v USA 

Minnesotskou radou církví a jejich hlavním tématem je bolest rozdělení 

mezi lidmi různých ras. Právě rasové otázky považují americké církve za 

jednu z hlavních příčin vzájemných napětí. Ekumenický týden se proto nesl 

v duchu zdůraznění rovnosti před Hospodinem, kdy si chceme ještě více 

uvědomovat, že i při velké rozdílnosti našich pohledů a názorů je nutné, 

abychom byli především syny a dcerami Božími. 

V Luži se sešli členové tří místních církví: Římskokatolické, 

Českobratrské církve evangelické a Adventistů sedmého dne, jejíž kazatel 

Tomáš Ondráček se pro nemoc omluvil. P. Josef Hubálek na úvod zapálil 

svíčky na tříramenném svícnu jako symbol tří křesťanských církví v Luži a 

předal slovo kazateli ČCE Janu Junovi, kterého možná znáte i jako učitele 

hry na kytaru na ZUŠ ve Skutči. Pro svoji promluvu si zvolil téma blízké 

heslu týdne modliteb: Spravedlnost. Vycházel z textu evangelia, známého 

jako Kázaní na hoře,  Mt 5,3–12, zejména pak verše 6: „Blaze těm, kdo 

hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ Hladovět a 

žíznit po spravedlnosti by mělo být vlastní každému křesťanu. Nemůže 

sklopit hlavu a mlčet, když někdo lže, krade, pomlouvá a zasévá nenávist. 

Nemůže se bázlivě vymlouvat, že nic nezmůže, když někdo vraždí, 

znásilňuje a ničí domovy. Nemůže se schovávat za předcházející 

blahoslavenství, že on je přece ten chudý v duchu, plačící a tichý. 

Nespravedlnost ho chladným nechat nemůže, i kdyby si tím nadělal 

nepříjemnosti, i kdyby musel slevit ze svého pohodlí a blahobytu. 

Spravedlnost je totiž ctnost, kterou Ježíš jmenuje v blahoslavenstvích 
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dokonce dvakrát, 

podruhé ve verši 10: 

„Blaze těm, kdo jsou 

pronásledováni pro 

spravedlnost, neboť 

jejich je království 

nebeské.“ 

Po kázání 

následovala 

modlitební chvíle, 

do které se zapojila 

většina přítomných 

s poděkováním i 

prosbami. Na závěr 

všem požehnal P. 

Josef Hubálek 

krásným Áronským 

požehnáním. Bohoslužba byla doprovázena kytarovými písněmi ze zelené 

Hosany, vybranými také ekumenicky: Otče náš od Karla  Řežábka (Církev 

Křesťanská společenství), Lásky hrad, Kříž a Do kostela v džínách od 

Bohuslava Fliedra (ŘKC) a Já jsem s vámi od  Roda Stewarta (Skotská 

církev).  

Ani po požehnání se nikomu domů nechtělo a rádi přijali pozvání 

P. Josefa na malé pohoštění do kanceláře, kde u čaje a sladkostí ještě 

dobrou hodinu přátelsky debatovali. Díky Bohu za velice vydařené setkání. 

Ukázalo nám, že v dnešní společnosti rozdělované na nesmiřitelné tábory, 

lze nacházet i oázy porozumění a dobré vůle hledat spíš to, co nás spojuje. 

                                                                        

                                                                        Petr Jirásko 
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Kostelní sbírky v roce 2023 
 

 V příštím kalendářním roce se budou konat následující celodiecézní 
kostelní sbírky:  
 
Pojištění kostelů a dalších církevních budov (1/2) .... 15. ledna 2023,                                        
Svatopetrský haléř ..................................................... 19. února 2023,                                                             
Na Svatou zemi .............................................................7. dubna 2023                                                                                                                              
Kněžský seminář a formace bohoslovců (1/2) ........... 30. dubna 2023                                                       
Na pronásledované křesťany ...................................... 14. května 2023,                                                         
Pastorační aktivity v diecézi ...................................... 28. května 2023,                                                              
Charita ........................................................................ 18. června 2023,                                           
Církevní školství v diecézi ......................................... 17. září 2023,                                                             
Papežská misijní díla ................................................. 22. října 2023,                                                                   
Pojištění kostelů a dalších církevních budov (2/2) .... 5. listopadu 2023,                                                    
Na podporu katolických médií ................................... 19. listopadu 2023,                                                    
Kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2) ........... 10. prosince 2023 
 
Pamatujte na to, že sbírkami podporované skutečnosti patří k základním 
záležitostem života církve. Všem šlechetným dárcům vyjadřuji již nyní 
„Pán Bůh zaplať“. 
                                         Mons. Jan Vokál biskup královéhradecký 

 
Připomínka církevních přikázání 

Rozhodnutí České biskupské konference o církevních přikázáních, 

svátcích a postech ze dne 4.7. 2005 

 

Patero církevních přikázání: 

1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat 

pracovní klid. 

2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. 

3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době. 

4. Zdržovat se od požívání masa a zachovat půst újmy ve stanovené 

dny. 
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5. Přispívat církvi na její potřeby. 

 

Zasvěcené svátky 

Slavnost Narození Páně /25.prosince/ slavnost Matky Boží, P. Marie 

/1.ledna/ 

 

Církev doporučuje stejně slavit Zjevení Páně, Nanebevstoupení Páně, Těla 

a Krve Páně, P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu, Nanebevzetí 

P. Marie, sv. Josefa, sv. Petra a Pavla, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava a 

slavnost Všech svatých. Pokud nepřipadnou na naděli to je doporučený 

svátek. 

 

Posty 

 

Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost od 

masa a újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle 

od 18 do 60 let. Každý pátek, pokud na něj nepřipadne církevní slavnost 

(např. sv. Josefa) nebo významná oslava, je dnem pokání. Forma pokání je 

půst od masa nebo jiný kající skutek nebo modlitba. Celá postní doba je 

časem kající praxe.  

 

Před každým přijímáním Svátosti oltářní je eucharistický půst 1 hodinu.  

 
  

Pastorační plán farnosti Luže na rok 2023 
 

Náměty akcí  Datum 
pořádání   

Místo konání Zajišťuje  

Tříkrálová sbírka  7. ledna Luže  Charita 

Mše sv. pro děti první neděli v 
měsíci 

Chlumek p. farář 

Denní modlitba 
církve  

každé 
pondělí po 
večerní mši 
sv. 

Sv. Bartoloměj p. farář 
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Misijní koláč Postní doba Chlumek farnost 

Duchovní obnova pro 
farnost o. Jan Rajlich 
OP 

17. až 18. 3. 
  

fara p. farář 

Velikonoce  6. – 10. 4. Chlumek p. farář, PR 

Hlubočice – 
„modlitba s  P. Marií“ 

 
  14.  květen 

Hlubočice + 
farní den 

PR, farnost 
 

Farní zájezd   3. června  bude upřesněno  

Noc kostelů  2. června bude upřesněno PR 

I. pouť  „Třešňová“ + 
Misijní jarmark 

2. července 
 

Chlumek p. farář a 
farnost 

2. pouť “Okurková“ 20. srpna Chlumek p. farář a 
farnost 

Poděkování za 60 let 
života 

  2. září Fara, Chlumek p. farář + 

3. pouť „Švestková“  10. září 
 

Chlumek p. farář a 
farnost 

Slavnost sv. Václava   28. září Chlumek – pouť farnost 

Slavnost sv. Václava 28. září Střemošice – 
pouť  

p. farář 

    

Pouť v Srbcích 8. října Srbce – pouť  p. farář 

Misijní most 
modlitby 

21.  října Chlumek PR 

Rorátní mše sv. bude 
upřesněno 

Paletínská kaple PR 

Duchovní obnova ve 
farnosti 

bude 
upřesněno 

fara p. farář 

Mikuláš   prosinec Chlumek PR 

Obnova manželských 
slibů 

 prosinec Chlumek p. farář 

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

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

 

 
 

Víte, proč Pán Ježíš nemůže jíst lentilky? 

Kdyby si je nasypal do dlaně, vypadly by mu otvorem po hřebíku. 

 

V kostele mají pod symbolem ukřižovaného Krista nápis: „Otče, odpusť 

jim, neboť nevědí, co činí!"  

…Při svatbě tento nápis vždycky zakrývají... 

 

Pesimista vidí v tunelu tmu.  

Optimista vidí světlo na konci tunelu.  

Realista vidí světla vlaku.  

Strojvedoucí vidí tři blbce na kolejích… 
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Kočka říká praseti: "Prase, já znám tvůj osud." 

Prase: "Ty jsi četla můj horoskop?" 

Kočka: "Ne, kuchařku." 

 

Plešatý se posmívá hrbatému: 

"Co máš v tom batohu?" 

Hrbatý: "Tvůj hřeben!" 

 

Na rodičovském sdružení: A nezlepšil se náhodou můj syn? 

Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe. 

 

Povídá jedna blondýna druhé: "Dnes už nevěřím ničemu. Otevřela jsem 

dveře s nápisem Muži a byl tam jen záchod." 

 

Klaustrofobie je strach z uzavřených prostor. Například: Jdu do hospody a 

bojím se, že je zavřeno. 
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Pepíček nechce jíst. Matka ho přemlouvá: 

„Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj a lžička s 

polévkou nastupující lidé.“ 

Pepíček polyká lžičku za lžičkou. Když už je talíř skoro prázdný, volá: 

„Konečná, všichni vystupovat!“ 

 

 

 
"Pane Bože, co je to pro tebe tisíc let?" 

"Jenom, chvilička." 
"A Pane Bože, co je to pro tebe tisíc euro?" 

"Jen drobné." 
"Bože, prosím tě, dej mi pár drobných." 

"Jistě, počkej chviličku." 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlumeček číslo 2/2023 ( březen - duben ) 
Redakce: P. J. Hubálek (oJ), Š. Kostelecká (ŠK),  

M. Doležalová (MD),  P. Remeš ( PR ), Johanka Jirásková ( JJ ) 
Uvítáme vaše příspěvky i pomoc při tvorbě časopisu – kontaktní email 

Pavrem@seznam.cz 
uzavírka příspěvků na květen  2023 je 25.4.2023 

Neprodejné, pro vlastní potřebu.  
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Opravy kostela sv. Jiří ve Voleticích 
 

V roce 2022 firma BÁČA, Polička s.r.o. provedla opravu střechy, 

krovu a říms nad lodí kostela (2.etapa), finančně vč. vedlejších nákladů to 

bylo cca 1,85 mil. Kč.  

S velkou vděčností bych chtěl za celé Voletice a farnost Luže 

poděkovat všem dárcům, kteří přispívají pravidelně i nepravidelně na 

zmíněný transparentní účet  na opravu kostela. Vloni jsme na úhradu faktur 

použili už přes 218 tis. Kč.  

Některé z vašich příspěvků, zejména ty jednorázové, jsou 

úctyhodné částky, ale i ty pravidelné, když se sečtou, jsou veliké. Ty peníze 

nám moc pomáhají a Pán Bůh zaplať za každý i malý dar, protože třeba 

dáváte i ze svého nedostatku, a o to víc vám děkujeme. Také jsme 

v prosinci otevřeli pokladničku, která byla na Chlumku za lavicemi, a 

napočítali jsme tam přes 12 tis. Kč, a peníze jsou vloženy na transparentní 

účet.   

Kdo máte zájem podívat se na pohyby na účtu, otevřete si webové 

stránky České spořitelny, v sekci Účty a karty si najděte Transparentní účty 

a do Vyhledávače zadejte např. Luže a už se ukáže účet Římskokatolické 

farnosti Luže. 

Na začátku letošního roku jsme pak dostali další 100 tisícový dar, a 

protože uvedenou paní znám, tak jsem jí zatelefonoval a poděkoval jí, a 

ona povídá, že je přeci voletická rodačka a že čte náš časopis Chlumeček. 

Žije totiž už přes 40 let v Praze. Velice mě to potěšilo. Je to super, když se 

někdo cítí po tolika letech pořád rodákem a tak ještě jednou děkujeme a 

kéž by takových rodáků bylo víc, nejen u nás ve Voleticích.  

Na rok 2023 je plánovaná 3.etapa  Rádi bychom dokončili opravu 

střechy a krovu nad presbytářem a provedli elektroinstalaci vč. omítnutí 

stropu v kostele. Požádali jsme o dotaci (jako i dříve) na Ministerstvo 

kultury v rámci PZAD a Pardubický kraj a ještě budeme žádat o příspěvek 

z Fondu solidarity Biskupství královehradeckého. 

Město Luže nám letos přispěje 200 tis. Kč. Zatím tedy není nic moc 

jisté, a prognózy také za moc nestojí. Jenom díky inflaci se nám náklady 

navýší o stovky tisíc korun.  
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Pokud se bude opakovat rok 2022, kdy na farnost zbylo asi 34% 

nákladů, budeme 

muset hledat jiné 

možnosti dotace, 

jiné granty nebo i 

akci 

zakonzervovat.   

 

Z fotografií si 

udělejte obrázek 

sami, jak 

probíhaly práce.  

 

 

 

 

Pomocí jeřábu se dopravoval 

materiál na kostel. 

Přes léto, kdy byla střecha 

rozkryta, byla provizorně 

zabezpečena plachtami. 

 

 

Některé krovy se 

pouze protézovaly, 

některé se 

vyměnily celé. 

Strop je kompletně 

nový z 1.etapy. 

 

Hezký den.             

Petr Tesař 

 


