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Nedávno plzeňský biskup Tomáš Holub psal o tom, že mu v bezmoci
koronavirové doby začala docházet slova, že si klade otázku, jak mluvit k lidem
tváří v tvář mizérii, ve které jsme se ocitli, aby to nebylo jen chlácholení a obecné
povzbuzování. Psal o tom, že díky modlitbě, na kterou má najednou víc času, mu
přišlo smysluplné podělit se o perspektivu zahlédnutou v modlitbě a mluvit
s druhými o skutečném Světle a Naději. O víře, o Životě, který smrtí nekončí, ale
mění se. O Lásce, která je schopna zničit sebe samu, a přesto je vítězná. Zkrátka
o Bohu, naší skutečné a v některých situacích jediné Naději.
Milí farníci, letošní Svatý týden a Velikonoce budou, podruhé v řadě, jiné,
s mnoha vnějšími omezeními. O to víc budeme mít času a příležitostí k osobní
modlitbě, na to, abychom zahlédli Světlo, Naději, Život, Lásku...
Z biblických textů Svatého týdne a Velikonoc se mi letos víc připomíná situace
apoštolů, kteří museli spolu se svým Mistrem a Pánem prožít krásné i velice těžké
chvíle od Jeho slavného vjezdu do Jeruzaléma přes večeřadlo, Getsemanskou
zahradu, Golgotu, prázdný hrob až po první setkání s ním – Zmrtvýchvstalým, aby
věděli, že jen On je Život, jediné Světlo, Naděje i Láska... Protože prožili s Pánem
to, co prožili, mohli pak s radostí a jistotou, bez obav z toho, co tomu druzí
řeknou, přinést evangelium do všech končin země. Víru a zkušenost s Pánem jim
už nikdo nevzal a nezpochybnil, byla jejich světlem, nadějí, jistotou a silou života.
Jen živému Bohu záleží na každém z nás tady a teď, i v mizérii, kterou
prožíváme. Pán nás znovu zve: „Pojď za mnou... z Betfage do Jeruzaléma,
do večeřadla, Getsemanské zahrady, na Golgotu, k mému hrobu...,“ abychom
s ním a v něm měli život, aby našemu životu nechybělo světlo, naděje, jistota...,
abychom měli novou zkušenost jeho lásky, o které vydáme svědectví ostatním.
Přeji nám všem, i přes mnohá omezení, požehnané a milostiplné Velikonoce.
P. Pavel

FARNÍ RADY AKTUÁLNĚ
Z důvodů dlouhodobých protipandemických opatření a nemožnosti
plánování dalších aktivit života farnosti v tomto roce se do uzávěrky tohoto
čísla Farních listů nesešla ani jedna z rad farnosti.
Nicméně v letošním roce by měly proběhnout nové volby volených členů
pastorační rady tak, aby mohla být ustanovena pastorační rada na další
funkční období. Stávající pastorační radě již uplynulo období, na které byla
jmenována, ale zatím zůstává ve „funkci“, než bude ustanovena nová.
Jakmile to situace trochu umožní, rád bych ve farnosti spustil proces
k ustanovení pastorační rady na nové období, jak nám ukládají stanovy.
Prosím všechny farníky, aby, až to nastane, se zapojili do návrhu a výběru
nových členů pastorační rady.
Funkční období podle stanov uplynulo i ekonomické radě farnosti
a k tomu v prosinci zemřel jeden z jejích členů, pan Pavel Pour. Proto jsem
dle stanov udělal kroky k tomu, aby farnost měla funkční ekonomickou
radu. K 1. 3. 2021 jsem jmenoval za členy ekonomické rady farnosti na nové
období dvou let paní Jitku Crhovou z Levínské Olešnice a paní Janu
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Podzimkovou ze Staré Paky. Za Novou Paku budou členy paní Ing. Eva
Vitvarová, pan Antonín Vitvar st., pan Jaromír Novák a pan Ing. František
Válek.
Všem dosavadním členům, zvl. paní Jiráskové a panu Kynychovi, kteří mě
poprosili o „uvolnění z funkce“, když jsem za nimi znovu přišel, velice
děkuji za jejich dlouholetou spolupráci v ekonomické radě.
V novém složení se ekonomická rada sejde v nejbližších dnech
k projednání účetní uzávěrky za rok 2020 a vytvoření finanční rozvahy
na rok 2021.
P. PAVEL KALITA

Oslavili jsme jubileum pana probošta
Chci se ještě vrátit k mému životnímu
jubileu. Tehdy jsem si v duchu přál, aby se
ten životní mezník nějak potichu přeskočil,
ale nepovedlo se to. Už předem se ozývali
gratulanti telefonicky, pak písemně
a pochopitelně i osobně a vyslovovali
„květnatá“ slova, předávali nebo posílali
květiny a různé dárky. Měl jsem
samozřejmě z každého takového projevu
radost, ale cítil jsem se zahanben, protože
ty některé „superlativy“ mi nesedí. Velkou
radost jsem měl zvláště z duchovních
dárků, a když jsem to všechno tak
přehlížel, byl jsem dojat k slzám.
Jak se teď odvděčím za tolik projevené
pozornosti, oddanosti a lásky? Protože
nejsem schopen každému z gratulantů
poděkovat zvlášť, chci aspoň tímto
způsobem všem poděkovat společně
a skutečnou odměnu za tolik dobra
přání za farnost
přenechávám Tomu, který je Dárcem všeho,
a to znamená modlit se za Vás a obětovat mše svaté, což také už konám.
Ať Vás Boží láska zahrne vším dobrem duchovním i hmotným!

Váš P. Karel Exner
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021
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Ani letošní Velikonoce nebude s největší pravděpodobnost možné slavit tak, jak jsme bývali po léta
zvyklí, totiž ve společenství s celou farností. Zeptali jsme se P. Mikuláše Selveka při jeho poslední
návštěvě v Pace, zda-li by pro nás neměl nějaký zajímavý "premonstrátský" návod na to

Jak opravdu prožít (a nejen přežít) letošní Velikonoce
Milí farníci,
myslím, že minulé Velikonoce byl praktický návod, jak prožít tyto největší
svátky nás křesťanů, na stránkách pastorace.cz a možná i liturgie.cz.
Nicméně pokusím se něco navrhnout k pěknému prožití těchto dnů.
Samozřejmě vedle toho, co vám bude nabídnuto v rámci vaší farnosti a co
budete mít možnost prožít v kostele i vzhledem k epidemiologickým
opatřením.

Zelený čtvrtek

Velký pátek

4

FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021

Bílá sobota

Neděle vzkříšení

Určitě jde také o trochu fantazie a kreativity. Vše má být zaměřeno k tomu,
abychom pochopili Ježíšovu oběť pro nás a Jeho pozvání k plnosti života.
Jedině tak tyto svátky prožijeme a nejen přežijeme.
Ze srdce Vám všem přeji požehnané prožití Velikonoc!

P. Mikuláš Selvek

SPOLEČENSTVÍ MINISTRANTŮ
Společenství ministrantů je skupina
ministrantů z naší farnosti, především z Nové
Paky. Schází se spolu s naším panem farářem
na faře v sobotu dopoledne. Na programu je
samozřejmě modlitba, poté se učíme a hrajeme hry. Učíme se, jak se jmenují
jednotlivé předměty používané při liturgii, k čemu se používají a jak se s nimi
zachází. Nejdůležitější věci si zkoušíme v praxi. Snažíme se opravovat staré
návyky, aby bylo při mši svaté vše tak, jak to má správně být.
Kvůli probíhající pandemii bylo scházení přerušeno. Dá-li Pán Bůh, až to bude
možné, zase budeme v činnosti pokračovat.
Kryštof Vitvar
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021
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Rozhovor Káťa Cinová
Mohla by ses nám, Káťo, trochu
představit? Kolik je Ti let, jakou
studuješ školu a něco dalšího, co
bys nám o sobě chtěla prozradit?
Zdravím všechny čtenářky a čtenáře.
Jmenuji se Kateřina Cinová, je mi
18 let, třetím rokem studuju
zdravotnickou školu v Trutnově, obor
praktická sestra. Ráda zpívám, hraju
na klavír, kytaru a skládám písničky.
Jak jsi se k hudbě dostala? Učila ses
hrát a zpívat sama, nebo jsi chodila
do základní umělecké školy? A máš
na hudbu nyní alespoň trošku času?
K hudbě mě dostal můj dědeček,
ke kterému doteď vzhlížím. V první
třídě jsem začala chodit na kytaru
do ZUŠ, k tomu jsem přidala zpěv.
Po pár letech jsem začala chodit
na violu da gamba a jako samouk se
začala učit na klavír, na který teď hraju
nejčastěji. Do ZUŠky jsem chodila
9 let, kvůli studiu na střední jsem tam
přestala chodit.
Na hudbu si najdu čas vždy, je to
součást mého života a neumím si
představit den bez hudby. Momentálně
hodně skládám a občas i něco dám
na YouTube
(najdete mě tam jako
Kateřina Cinová).
Máš, Káťo, své oblíbené písničky
(například křesťanské), které Tě
třeba povzbudí či potěší?

Krásné křesťanské písničky, které ráda
hraju a zpívám, jsou v Koinonii. Hodně
je zpíváme při chválách a vždy mi
zlepší náladu. Jinak poslouchám spíše
anglické popové písničky, ale ráda si
poslechnu i něco z jiných žánrů.
Když zpíváš, cítíš, že jsi v tu chvíli
blíže k Bohu?
Podle toho, co zpívám a komu zpívám.
Nejvíce cítím Boha, když zpívám
v kostele, to mám pocit, že pro Pána
Boha zpívám, a je to nádherný pocit.
Co Tě zlákalo ke studiu zdravotní
školy a proč ses rozhodla právě
pro tohle povolání?
Vždy jsem chtěla pomáhat lidem
a dlouho jsem nevěděla, kam na střední
chci jít. Nad zdravotnickou školou jsem
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vůbec nepřemýšlela, protože nikdo
z naší rodiny ve zdravotnictví
nepracuje. Najednou, když jsem si už
musela vybrat, jsem zjistila, že
zdravotnická škola v Trutnově má
úplně všechno, co od školy požaduji.
Myslím, že mi Bůh ukázal cestu, kterou
bych se mohla vydat.
Vždy jsem chtěla studovat něco, kde
budu moci poznávat nové lidi,
poslouchat jejich příběhy, starat se o ně
a pomáhat jim. To se mi teď plní a já
jsem neskutečně šťastná.
Splnila se Tvoje očekávání? Co Tě
při studiu baví a co je pro Tebe
naopak těžké nebo nepříjemné?
Ano, vše je tak, jak jsem si
představovala. Snažím se co nejvíce
pacientům
zpříjemnit
pobyt
v nemocnici. A to třeba už jen tím, že
si s nimi povídám a vyslechnu je.
Nejvíce mě baví výkony, které mohu
dělat, jako např: odběr krve, podání
infuze, injekce atd., a také se mi líbí, že
lidé v nemocnicích jsou za všechno
vděční a děkují mi za vše, co pro ně
udělám. Pak mám pocit, že to, co
dělám, dělám dobře.
Nepříjemná věc je určitě každodenní
setkávání se smrtí. Vidíte, že někteří
lidé koukají smrti do očí, a není to
příjemný, ale patří to k tomu.

Jak u vás nyní probíhá distanční
výuka (přes internet), máte i praxi?
Každý týden máme dva dny praxe
(úterý, středa), jinak máme distanční
výuku.
Jsem hrozně ráda, že nám praxe
nezrušili. Každý den na praxích se něco
nového naučím, poznám, vyslechnu
zajímavé příběhy lidí a je to fajn.
Kdybys měla porovnat distanční
a prezenční výuku (učení se
ve škole), čemu dáváš přednost?
Obojí má svá pro a proti. Na distanční
výuce se mi líbí, že můžu být klidně při
hodině v posteli, ale zase se moc
nesoustředím. Každý den máme
maximálně 5 hodin, což mi vyhovuje,
mám alespoň více času na své blízké.
Pro mě je ale určitě lepší prezenční
výuka, protože se více soustředím
na učení, které je důležité.
Studuješ zdravotnický obor. Povolali
vás, studenty, do nemocnic (nebo
vás možná povolají)?
Jako studenta třetího ročníku mě
povolali, ale zrovna v tuhle chvíli
nemocnice v Královéhradeckém kraji
pomoc od studentů nepotřebují;
každou chvíli se to ale může změnit.
Již máš za sebou určitě hodně praxí,
jak jsi je prožívala?
Ze začátku jsem si musela na všechno
zvyknout, jak na komunikaci s pacienty,
tak i třeba na oddělení. Oddělení
střídáme po 5 týdnech a na každém
oddělení to chodí úplně jinak, což je asi
nejhorší – konečně si zvyknu na chod

Pomáhá Ti víra v některých těžkých
situacích?
Ano, třeba když pacient zemře, víra mi
pomáhá se s tím smířit a nějak to
překonat.
Nebo při těžkých zkouškách či
rozhodnutích.
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021
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oddělení, a musím jít na jiný oddělení...
Při všech výkonech jsem ze začátku byla
hrozně nervózní, ale každou praxí to
bylo lepší a lepší a teď už to všechno
zvládám.
Bylo to někdy náročné, či Tě práce
moc baví a myslíš hlavně na to, že
bys chtěla pacientům pomoci?
Náročné je to podle toho, o jakého
pacienta se zrovna starám. Učitelky se
nám snaží dávat spíše ležící pacienty,
abychom se toho co nejvíce naučily, to
náročné trochu je.
Práce v nemocnici mě baví a snažím se
co
nejvíce
pacientům
pomáhat
a vyhovět jim.
V
současné
době
pomáháš
v nemocnici při péči o pacienty
s covidem, mohla bys nám popsat
situaci na tomto oddělení?
Každé oddělení je na tom jinak, ale
tuším, že na každém oddělení je alespoň
jeden pacient s covidem. Situace se ale

postupně lepší a už tam nemáme tolik
lidí s těžkým průběhem.
My, jako žáci, nemůžeme chodit
na pokoje, kde jsou lidé s covidem,
každopádně nikdy nevíte, jestli pacient
covid nemá. Často se mi stává, že se
pár hodin starám o pacienta, pak
pacientovi udělají antigenní test
a vyjde, že je pozitivní. Takže jsme
pořád ohrožení, ale máme kvalitní
ochranné pomůcky, a tak se nebojím,
že by mě někdo v nemocnici nakazil.
Pozitivní pacient je většinou umístěn
do pokoje, ve kterém je sám. Smí se
k němu jen v ochranném obleku,
s
respirátorem,
čepicí,
štítem,
rukavicemi a speciálními botami.
Pokoj je označen jako covid a nikdo,
kromě
zdravotníka
v
obleku
a ochranných pomůckách, tam nesmí.
Jistě se hodně učíš a máš mnoho
praxí. Moc by mě zajímalo, v jakou
denní dobu si nejvíce vzpomeneš
na Pána Boha. Máš třeba chviličku
času otevřít si Písmo svaté či máš
vyhrazený čas na modlitbu? Nebo
se spíše modlíš ve chvíli, kdy třeba
cítíš, že to druzí nejvíce potřebují
(třeba v nemocnici)?
Večer, když mám klid, tak se modlím.
A když v některých situacích Boha
potřebuju, tak se na Něj obrátím.
Často se modlím i v nemocnici, když
vidím, že člověk Boha potřebuje,
začnu se za něho modlit.

Kdy jsi měla pocit, že Ti je Pán
Bůh nejblíže? Měla jsi někdy pocit,
že Ti Pán Bůh moc pomohl?
9
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Nedávno jsem byla v dost těžký situaci,
musela jsem se rozhodovat ve vážné
věci..., v tu chvíli mi Pán Bůh pomohl
se rozhodnout správně.
Ještě bych se chtěla zeptat, jak se Ti
líbí město, ve kterém studuješ? Líbí
se Ti i tamější kostel?
Trutnov je krásné město. Ráda se
procházím a zkoumám různá místa.
V tamějším kostele jsem párkrát byla
a je nádherný.
Máš třeba pro naše čtenáře recept,
jak cítit pokoj a jak být klidný
a vyrovnaný a přitom veselý? (Velmi
tak na mě působíš.)
Mně pomáhá se se vším, co mě trápí,
někomu svěřit, taky se na všechny
usmívat a myslet na to, že každý

ve svém životě prožívá nějaký trápení
a v tu chvíli je úsměv to nejmenší, co
člověku můžete dát. Dotyčného to
potěší a vám to udělá taky dobře.
A taky moc nepřemýšlet nad minulostí,
co se stalo, stalo se a život pokračuje
dál.
Minulost
neovlivníte,
ale
přítomnost a budoucnost ovlivnit
můžete a je jen na vás jak.
Chtěla bys něco čtenářům na závěr
vzkázat?
Prožíváme spolu teď těžké časy a tak,
prosím, vzpomínejte na své blízké,
zavolejte jim, řekněte jim, že je máte
rádi a vzpomínejte na ně v modlitbách.
Děkuji všem, kteří to čtou, snad jsem
vám něco ujasnila či přiblížila.
Mějte se všichni krásně, přeju Vám
hodně zdraví a ještě jednou děkuju.
rozhovor připravila Anička Machotková

Doma, ale #SrdcemVeSkautu
Za posledních 10 let vzrostl počet skautek a skautů v Česku o 50 procent. Junák
– český skaut se svými přesně 67 959 členy představuje největší výchovnou
organizaci pro děti a mládež v zemi. (Zdroj: skaut.cz)
Teda, a v Pace nás je 39, to už je pěkná skupina lidí se stejným zájmem, že?
Se zájmem být lepším člověkem. Skrze rozmanitý program skauti získávají dobré
návyky pro život, učí se být členem týmu, myslí na potřebné, na přírodu a někdy se
jim podaří i zašifrovat nějakou tu zprávu či se upřímně zasmát. Přesně tohle jsou
vlastnosti, které se skautští vedoucí snaží osvojit, a především je naučit ty, kteří nás
postupně dorůstají – světlušky, vlčata a mladší skauty.
Je docela jedno, jaká je zrovna situace, jestli mrzne, padají trakaře, svítí slunce
nebo venku lítá vir, skautské hodnoty jsou vždy stejné a hlavně, skaut je vždy
připraven, takže ho žádná taková okolnost nerozhodí. Ve III. oddíle skautského
střediska Sopka Nová Paka jsme se rozhodně nenechali rozhodit a skautujeme si
vesele dál. Ovšem bezkontaktně. Nejdříve jsme si mysleli, že to bude jen taková
přeháňka a brzy budeme zase hrát šátkovanou před naší klubovnou, tak jsme
10 FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021

zavedli takzvané tajné schránky. Každá družina měla svou tajnou skrýš, kam
vedoucí ukrývali adresované dopisy pro členy jejich družin. Ti se pak museli vydat
na výpravu ze svých domovů a dopis si vyzvednout. Chvíli jsme si takhle
dopisovali, ale co si budeme povídat, sociální kontakt a usměvavé tváře to úplně
nenahradí. V lednu jsme si řekli, že to teda zkusíme online a vida, sešli jsme se
a scházíme se. Vidíme se, slyšíme se, tančíme spolu, dřepujeme spolu, smějeme se
spolu, poznáváme rostliny, zvířata, koukáme na videa, šifrujeme, běháme po domě
a soutěžíme, kdo první přinese koště, klíče či vařečku. Může se zdát, že je to akorát
další hodina u obrazovky, ale řeknu vám, že na tuhle hodinu se vždy těším o něco
víc než na další přednášku z fyziky.
Další věcí, co mě na skautech prostě baví, je, že neumějí jen nečinně přihlížet
těžkým situacím. Krizové situace jsou jim známé z kdejaké výpravy, tábora či
schůzky, takže když zrovna nějaká nastane i třeba v celosvětovém měřítku, nestojí
bokem, ale snaží se to řešit. Důkazem toho je projekt Skautské pomoci, ve kterém
je přes 1000 skautských dobrovolníků z celé republiky, kteří nakupují seniorům,
volají si s nimi, roznášejí léky a ochranné pomůcky nebo třeba i doučují děti
a pomáhají v nemocnicích.
Já už teď akorát přemýšlím, co za simulovanou krizovou situaci připravíme pro
děti na chystaný tábor, a moc doufám, že nám ho nic nepřekazí. Už teď se těším
na společný zpěv večerky u praskajícího ohně.
Se vztyčenými prsty se loučí Srnky.

Víte, kdo jsou srnky?!
Nebojácný holky!
Všechno rychle mají,
nováčkům vždy rady dají
a přírodě pomáhají
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2021
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Rok svatého Josefa
Papež František vydal 8. prosince 2020
ke 150. výročí vyhlášení sv. Josefa za Ochránce
všeobecné církve apoštolský list „Patris Corde“
(„Otcovským srdcem“) a zároveň vyhlásil
zvláštní rok věnovaný sv. Josefovi, pěstounovi
Pána Ježíše.
Dobové postavení církve před 150 lety, když
papež Pius IX. vyhlásil sv. Josefa za jejího
patrona, bylo těžké a smutné, byla
pronásledována mnoha nepřáteli. Pius IX.
chtěl, aby byla v celé církvi trvalá důvěra
v jedinečný patronát opatrovníka dítěte Ježíše,
sv. Josefa.
Není nutné dlouze připomínat, že ani dnes není doba pro církev a nejen
pro církev snadná. Stačí si jen letmo připomenout, co všechno papež František
během svého osmiletého pontifikátu řešil a musí řešit. Nejrůznější skandály
v církvi, postupující sekularizaci církve i v církvi, krize rodinného života i autorit
ve společnosti. Jeho hlas zaznívá i v důležitých globálních otázkách – chudoba,
migrace, válečné konflikty, pronásledování, pandemie. Doba není snadná, stojíme
na křižovatce dějin nejen církve.
Papež František je
známý tím, že už
dlouhá léta, nejen za svého
pontifikátu,
připomíná důležitost úcty
ke
sv.
Josefovi.
Nejednou mluvil o tom, že
sám velice miluje
sv Josefa, protože je to
silný a tichý muž, že
má na stole sošku sv.
Josefa, který spí, a
pod ni vkládá lístky se
starostmi a prosbami,
které svěřuje právě sv. Josefovi. Říká: „Zatímco sv. Josef spí, pečuje o církev, stará
se.“ Proto jako papež inicioval, aby do eucharistických modliteb bylo vedle Matky
Boží, Panny Marie, doplněno i jméno jejího snoubence sv. Josefa. Rok věnovaný
sv. Josefovi je tedy další v řadě kroků, které dělá k tomu, abychom objevili pro svůj
život jedinečný patronát a příklad života sv. Josefa a svěřili svůj život i život církve
pod jeho ochranu.
Doporučuji přečíst si v tomto roce papežův apoštolský list „Patris Corde“,
ve kterém nejen připomíná život sv. Josefa, jako ho máme zachycený v evangeliích
a tradici církve, ale především ukazuje, v čem je inspirací a příkladem pro náš život.
Na prvním místě vyzdvihuje Josefovo otcovství. Na něm ukazuje nejdůležitější
rysy světcova života. Josef jako otec, milovaný, citlivý, poslušný, přívětivý
12
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a přijímající, odvážně vynalézavý, pracující, zůstávající ve stínu..., který s odvahou
vzal na sebe zákonné otcovství Ježíše, stal se jeho otcem, ochráncem,
vychovatelem..., ale také milujícím manželem jeho Matky, Panny Marie.
Papež František má vyhlášením roku sv. Josefa jediný cíl a to, abychom
zintenzivnili svou lásku k tomuto velikému světci, vzývali ho jako mocného
přímluvce a napodobovali jeho ctnosti a elán.
S rokem sv. Josefa papež také spojil možnost získání mimořádných
plnomocných odpustků, při splnění obvyklých podmínek (svátostné vyznání,
přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže) a zapojením se do Roku sv. Josefa
jedním ze způsobů, které Apoštolská penitenciárie určila takto:
a) aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den
účastnit pobytu v duchovním ústraní (např. duchovní obnovy, duchovních
cvičení) a meditovat o svatém Josefovi;
b) podle příkladu svatého Josefa vykonat skutek milosrdenství — tělesný nebo
duchovní;
c) pomodlit se společně, jako rodina nebo jako snoubenci, posvátný růženec;
d) každý den svého pracovního snažení svěřit pod ochranu svatého Josefa nebo
na přímluvu nazaretského dělníka vyprošovat, aby každý, kdo hledá práci, ji
byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější;
e) pomodlit se litanie ke sv. Josefovi anebo jinou zvláštní modlitbu ke svatému
Josefovi z jiných liturgických tradic, a to za církev pronásledovanou zevnitř
i zvenčí a za ulehčení všem křesťanům, kteří trpí jakýmkoli druhem
pronásledování.

Využijme možnost získat během roku, skrze jeden z uvedených způsobů, tolik
potřebou Boží milost pro život na přímluvu sv. Josefa a inspirujme se příkladem
jeho života, aby i náš život byl požehnáním pro naše blízké a bližní.
Na závěr bych rád připomněl modlitbu ke sv. Josefovi z poznámky č. 10
apoštolského listu „Patris corde“, kterou se papež František více jak čtyřicet let
denně modlí. Můžeme ho v tom následovat. Modlitba vyjadřuje zbožnost, důvěru
i výzvu sv. Josefovi.
„Vznešený patriarcho, svatý Josefe, který můžeš učinit to, co je nemožné,
pospěš mi na pomoc v této chvíli neklidu a těžkostí. Přijmi pod svou ochranu
obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby dosáhly šťastného řešení. Můj
milovaný otče, v tebe skládám celou svoji důvěru. Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval
nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota
je tak velká jako tvoje moc. Amen.“

P. Pavel Kalita
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OTÁZKY A ODPOVĚDI

"Internetem se šíří zprávy varující před očkováním
proti covidu z důvodu morálně nepřípustných postupů
při vývoji vakcín. Co je na tom pravdy? Jaký je oficiální
postoj církve k této problematice?"
V této otázce bych odkázal na podrobné seznámení se Stanoviskem České
biskupské konference k očkování proti covid-19, které za ČBK vydal 22. prosince

2020 pan biskup Mons. Antonín Basler, odpovědný v ČBK za oblast bioetiky (text
je dostupný na www.cikev.cz), a dále na Vysvětlující poznámku Kongregace
pro nauku víry ohledně morálního používání vakcín proti covid-19 ze dne
21. prosince 2020 (text je též dostupný na www.cikev.cz). Oba texty jsou obsáhlé,
není možné je celé přetisknout ve Farních listech. Samy odkazují na předchozí
starší prohlášení a dokumenty příslušných církevních autorit ve věci vývoje, výroby
a používání očkovacích látek proti covid-19. Nicméně kdybych měl celou
problematiku a stanovisko církve stručně shrnout, je potřeb uvést toto:
Jedna rovina je morální odpovědnost vědců a producentů léčiv, kteří k vývoji
a výrobě vakcín používají morálně problematický biologický materiál (konkrétně
buňky z potracených lidských plodů). Tady je stanovisko církve jasné – využití
buněk získaných při umělém potratu k lékařským účelům je nepřípustné. Očkovací
látky proti covid-19 lze vyrobit a testovat, aniž by k tomu bylo nutné využít
materiál pocházejí z lidských plodů. Zde nesou morální odpovědnost vědci
a výrobci vakcín. Ne všechny vakcíny proti covid-19 jsou si z etického hlediska
rovné (viz stanovisko ČBK).
Druhá rovina je morální odpovědnost příjemců konkrétních vakcín. Zde
dokumenty Papežské akademie pro život a Kongregace pro nauku víry říkají, že
pokud není k dispozici (nebo není v zemi dostupná) jiná vakcína proti covid-19,
která by splňovala výše uvedená etická kritéria církve, než ty, které jsou eticky
nepřijatelné, a pokud existuje nebezpečí závažného ohrožení zdraví a života nejen
jednotlivce, ale druhých lidí, je morálně přípustné dát se očkovat nebo očkovat jiné
vakcínou vyvinutou s použitím buněk získaných morálně problematickým
způsobem. Proč? Protože každý člověk má povinnost pečovat o své zdraví
a o zdraví druhých, které je vzácným Božím darem. Prevence infekčních
onemocnění ve společnosti vakcinací je důležitou součástí ochrany života a zdraví,
protože jde o dobro jednotlivce i druhých lidí, o společné dobro.
Jestliže jsme v naší zemi v situaci, kdy zatím nejsou k dispozici jiné účinné
prostředky k zastavení pandemie nebo její prevenci než očkování, pak zejména
z důvodu ochrany nejslabších a pandemii nejvíce vystavených osob je očkování
14
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morálně přípustné. Co je nutné dodat, že nechat se očkovat preparáty
pocházejícími nebo zkoušenými na buněčných liniích potracený plodů není
morální povinnost, musí být dobrovolné. Pokud se však jako jedinec rozhodnu
takové očkování odmítnout nebo nevyužít, pak s pomocí jiných preventivních
prostředků a vhodným chováním musím usilovat o to, abych se nejen nenakazil,
ale i sám se nestal nositelem infekce a neohrožoval na zdraví zejména ty
nejzranitelnější, kteří např. z lékařských nebo jiných důvodů nemohou být sami
očkováni.
P. Pavel Kalita

TRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tradiční Tříkrálová sbírka letos proběhla
a stále ještě probíhá kvůli epidemiologickým
opatřením netradičním způsobem. Tři králové
se začátkem ledna nemohli vydat se svou
koledou do našich domovů, ale ani nemohli koledovat
na
venkovních
veřejných prostranstvích. Právě s touto variantou se do poslední chvíle počítalo.
Ovšem ani tu nebylo možné uskutečnit, a tak letos tříkrálová koleda nezněla
ulicemi. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 však
koledníci přinesli a stále přinášejí do našich domovů i navzdory koronavirovým
opatřením pouze online.
Charita, která celou sbírku pořádá, měla předem připravené zapečetěné
pokladničky, které se alespoň provizorně podařilo díky ochotným obchodníkům
umístit v novopackých obchodech Ondřej Kuřík – Ovoce, zelenina, vína; lékárna
U Zlaté číše, Květinka a Podkrkonošská uzenina. Katoličtí kněží přinášeli
pokladničky také do kostelů v Nové Pace a na Pecce. Jednu pokladničku si vzali
na starost hasiči z Vrchoviny, kteří se do sbírky již několik let zapojují.
Ochotným vedoucím a zaměstnancům uvedených prodejen a všem ostatním,
kteří se sbírkou do pokladniček pomohli, patří veliký dík. Společnými silami se
tímto způsobem podařilo vybrat 28 875 Kč. Z toho 12 045 Kč v novopackých
kostelích. Celkově je to částka podstatně nižší než v minulých letech, ale všem,
kteří ochotně přispěli na pomoc lidem v nouzi, velice děkujeme!
Sbírka však ještě nekončí, online formou pokračuje až do 30. dubna.
Pokud byste tedy chtěli a mohli přispět, máte možnost, neboť online kasička je
stále otevřená. Veškeré informace o sbírce, o možnostech přispění, o výši
vybraných prostředků a jejich využití a také zmiňovanou online koledu naleznete
na internetových stránkách Charity Jičín (https://jicin.charita.cz/).
Olga Vitvarová
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Akce: Modlitební řetězec
za jičínskou nemocnici
a ukončení pandemie covid-19
Je to už rok, co svět zachvátila pandemie, a naše
životy se tak ze dne na den změnily. To, co jsme
považovali za samozřejmost – navštěvovat se se svými přáteli, sousedy, kamarády,
rodinou, chodit na vycházky a výlety, jezdit na dovolené, chodit do školek a škol,
do práce, chodit pravidelně na bohoslužby..., se pro mnohé z nás stalo vzácností.
Tento rok také zahýbal s pracovními povinnostmi, řada lidí musí pracovat
z domova a hodně lidí v těchto dnech o práci dokonce přišlo.
Tento rok byl a stále je náročný pro jičínskou nemocnici stejně jako pro jiná
zdravotnická zařízení, která čelí největší výzvě, kterou většina z nás pamatuje.
Za poslední rok bylo v Jičíně hospitalizováno přes 800 nemocných s covid-19
a další stovky lidí byly ošetřeny ambulantně. Se stejným náporem bojují také další
nemocnice a zdravotníci jsou dlouhodobě přetížení a jejich služby jsou
vyčerpávající. I proto naše modlitby zdravotníci potřebují, dokládají to také slova
Jiřího Cyranyho, primáře jičínského interního oddělení, který řekl o síle modlitby:

Modlitby jsou v těchto dnech důležité, data z Ministerstva zdravotnictví totiž
ukazují, že nemoc, která se šíří rychleji především kvůli britské a jihoafrické mutaci,
zasahuje stále mladší ročníky. Průběh nemoci hospitalizovaných pacientů je
mnohem horší a nebývale stoupá také počet úmrtí. Řada oddělení se tento rok
musela proměnit v covidová, protože běžná kapacita určených oddělení už
nestačila. Toto jsou všechno fakta, která nás nenechávají lhostejnými.
V naší jičínské římskokatolické farnosti máme společenství Modliteb matek, kde
se od jejího založení v r. 2013 modlíme nejen za své děti a rodiny, ale také
za hořický hospic a jičínskou nemocnici. Od září 2020, kdy se covidová situace
v jičínské nemocnici začala zhoršovat, jsme se s maminkami domluvily, že se
za nemocnici budeme modlit denně, protože zdravotníci naši podporu potřebují.
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Naše modlitební skupina se postupně rozšiřovala o další farníky, kteří se
kdykoliv během dne přimlouvali a stále přimlouvají na tento úmysl – postem,
krátkou modlitbou, skutkem milosrdenství atd. Taktéž je na tento úmysl každý
měsíc sloužena mše svatá.
Když se situace začala ještě více zhoršovat, uvědomili jsme si, že je potřeba se
modlit intenzivněji. A tak vznikl v lednu 2021 MODLITEBNÍ ŘETĚZEC
ZA JIČÍNSKOU NEMOCNICI. Jedná se o to, že se po dobu 24 hodin
po půlhodinách střídáme a modlíme se za ukončení pandemie, za situaci v naší
nemocnici, za živé i zemřelé pacienty a zaměstnance této nemocnice.
Akce začíná každý pátek v 18 hodin a končí v sobotu v 18 hodin. Modlitba
může být jakákoliv. Někdo si přečte úryvek z Bible a medituje nad ním,
někdo se modlí růženec, někdo Korunku k Božímu milosrdenství, litanie
nebo křížovou cestu, někdo hovoří s Pánem svými slovy…, jak to kdo cítí.
Je krásné, že se do přímluvných modliteb zapojili i naši bratři a sestry z jiných
církví, takže tvoříme ekumenické společenství. Pokud i Vy byste do řetězce chtěli
zapojit bratry a sestry z jiných církví, stačí jim pravidelně přeposílat odkaz se
zapisovací tabulkou, kam se spolu s námi budou vepisovat.

Kromě covidového problému se v současnosti v nemocnici řeší problémy
komunikační a vztahové mezi vedením nemocnice a zaměstnanci, jak jste
možná slyšeli v posledních týdnech na Seznam zprávách, v reportážích na Prima
News nebo na ČT 1. Toto všechno je velmi bolestné a smutné. O to více je
potřeba modlitba.
Cílem je, aby v naší nemocnici mohli pracovat erudovaní odborníci, kteří mají
profesionální přístup k pacientům a dokáží s nimi jednat laskavě, ohleduplně
a slušně.
Cílem je, aby o pacienty bylo pečováno nejen po stránce tělesné, ale aby byly
kvalitně uspokojovány i potřeby psychické a duchovní.
Cílem je, aby se zkvalitňovaly vztahy a spolupráce na jednotlivých pracovištích
i mezi nimi.
Cílem je, aby zaměstnanci měli možnost uvedené vize v nemocnici uskutečňovat
atd.
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Milí přátelé, děkujeme Vám všem, kteří nás zdravotníky podporujete a provázíte
svými modlitbami a požehnáním. Cítíme to, povzbuzuje nás to a dává nám to sílu.
Zároveň doufáme, že toto požehnání budete pociťovat i Vy prostřednictvím
kvalitnější péče v naší nemocnici.
Jana Pokorná
nutriční terapeutka v jičínské nemocnici
členka Modliteb matek římskokatolické farnosti v Jičíně
Naučit se mít rád …
Být živým chrámem pro ostatní ….
Je moje zbožnost místem, kde se mohou ostatní setkat s živým Bohem ….
Slova jednoho nedělního kázání, která se mi hluboko vryla do srdce. Slova, která
pohladí a povzbudí do další všední každodennosti. Slova, která, když dokážeme
prožít a žít naplno, nenásilně, přirozeně a s láskou, tak nám mohou změnit celý
den, měsíc, rok … život? Nevím.
Každopádně jsou hybnou silou pro to, aby se člověk zamyslel a slova proměnil
v činy Byť se bude jednat o jednu malou chvíli jednoho dne.
Třeba o takovou, že jednoho dne půjdete jako vždy do práce, otevřete dveře
místa, kde několik let trávíte pravidelně od pondělí do pátku 8 hodin denně
a snažíte se vytvořit nějaké hodnoty pro společnost. Být příjemným kolegou, být
vždy připraven „mít rád“, i když je to někdy opravdu obtížné. A najednou bude
něco jinak. Otevřete ty velmi známé a důvěrné dveře. Otevřete je s tím vědomím,
že tentokrát nejdete sami, že je s Vámi Někdo, kdo tu každodenní rutinu promění
v nezapomenutelnou a neopakovatelnou chvíli. Někdo, kdo je jako Vánek, který
pohladí po tváři i po duši. Vánek, který obejme a usadí se hluboko ve vašem srdci,
v srdci vašich kolegů, přátel i nepřátel. Vánek, který proměňuje.
A tak ten zdánlivě obyčejný den v práci uteče jako voda, každý uděláte tu svou
a s radostí odcházíte domů. A vše se opakuje. Otevřete dveře svého příbytku
a Vánek opět zavane. Zavane do každého koutu vašeho domova, do srdcí vašich
blízkých a nejbližších. Prožene se domovem jako lavina a zavládne klid a důvěra.
Důvěra v Někoho, kdo nás vede, bezpodmínečně miluje a nikdy, opravdu nikdy
neopustí.
Nebylo by to krásné? Prožívat chvíle klidu, lásky, pochopení, důvěry, odpuštění,
radosti…. každý den? Pro mě by to byla hlavně veliká úleva, svěřit vše a nechat se
vést a být připravena na dobrodružství. Protože s Bohem se nudit opravdu
nebudeme. Jen se mi na povrch derou slova z Martinova oblíbeného citátu „Koho
pošlu a kdo nám půjde?“
Lp
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Slovo  slovo přímo od Pána  jak proměňuje naše životy?

CITÁT Z BIBLE, KTERÝ MÁM RÁD/RÁDA

Za přečtení stojí i předchozích pět veršů, které nám mimo jiné říkají, že Bůh
ke všem našim posláním dává přípravu, sílu i prostředky. Zvlášť, když si
uvědomujeme vlastní nedokonalost a dokážeme se spolehnout na Boží pomoc, což
pak přináší klid do našeho srdce. A je vcelku jedno, jestli nás Pán posílá vozit písek
nebo předčítat Písmo, protože to i ono může přivést někoho k obrácení.
Jen mnohdy přemýšlím, jestli v hluku tohoto světa dokážeme slyšet ten hlas, jenž
se ptá: "Koho pošlu a kdo nám půjde?"
Martin

~~~

Často Pána Boha o něco prosíme a někdy si myslíme, že nám Pán Bůh vůbec
neodpovídá. V tomto bych chtěla podpořit mnohé. Často se stalo, že Pán Bůh
vyslyšel naše modlitby. Na Slovenském radiu Mária jsem slyšela různá hezká
svědectví, kdy Pán Bůh vyslyšel prosby (různých maminek či babiček) o obrácení
jejich dětí, vnoučat. V časopise Milujte se! (v 48. čísle, XIII. Ročník, rok 2019) se
píše: Pán Bůh nikdy neříká NE! Bůh na naše prosby odpovídá jen třemi způsoby:
1. Ano, dám ti to, o co žádáš. 2. Chvíli počkej, ještě na to není pravý čas. 3. Dám ti
něco mnohem lepšího. Bůh nikdy neříká NE!
Proto bych nyní chtěla povzbudit citátem z Bible, který mám ráda a který mě moc
oslovuje. Jedná se o
„Kdo z vás má přítele,
za kterým přijde o půlnoci s prosbou: ‚Příteli, půjč mi tři chleby – navštívil mě přítel, který je
na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,‘ a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře už jsou
zamčené a děti jsou se mnou v posteli; nemohu vstát a něco ti dávat‘? Říkám vám: I kdyby
nevstal a nedal mu to kvůli jejich přátelství, zvedne se a dá mu, co potřebuje, kvůli jeho
neodbytnosti.
A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.
Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno.
Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš
mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš
nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kteří ho prosí?“
Dále pak v evangeliu svatého Jana, v kapitole 14, verš 12, říká Pán Ježíš Kristus:
,,Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší,
neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.´´
Anička
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Je těžké cokoli dodávat. Tento žalm mne naplňuje radostí, je pro mne ujištěním
o pokojné síle Boží přítomnosti, které se nic nevyrovná. Na konci žalmu přichází
opět ujištění o milosrdenství a spravedlnosti, to se vážně těžko hledá. Mám slova
tohoto žalmu ráda asi i díky hudebnímu zpracování kapely Oboroh. Mnozí znají,
ostatním mohu jejich zhudebnělé žalmy jen doporučit. Ztište se a poslouchejte
(nebo čtěte) každodenně!
Marcela

~~~
Toto se mi zalíbilo s ohledem na dnešní dobu a v kontextu nedodržování
covidových opatření.
Veronika
~~~
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Tento žalm mě zaujal svojí nadčasovostí. Víme, že lidstvo provázejí po staletí
různé pandemie, ale i morové epidemie („vysvobodí tě z osidla lovce,
ze zhoubného moru“). Je nám zde řečeno, že ať procházíme sebetěžší zkouškou
(dnes covidovou epidemií), vždy máme mít důvěru v Pána Boha, v jeho ochranu,
hledat u něho oporu, ochranu a sílu. Dnes nám k tomu pomáhají solidní vědecké
poznatky podložené kritickým myšlením (nikoliv pavědecké poznatky
prezentované na internetových stránkách). Takže důvěra v Boha a solidní věda
jsou dnes důležité a víra v to, že vždy v dějinách každá pandemie jednou skončí
a také že naše pozemská pouť je jen přechodné období před životem věčným
jednou v blízkosti našeho Spasitele.
Krásný požehnaný čas Vám všem přeje Miroslav Blažek

KNÍŽKA, KTEROU DOPORUČUJI
Vážení čtenáři, milí farníci.
Připravili jsme pro vás novou rubriku s názvem
Knížka, kterou doporučuji. Postupně bychom se rádi ptali jednotlivých farníků
na knížky, které je v jejich životě zaujaly, povzbudily, které jim pomohly. Třeba brzy
oslovíme vás. Tak můžete popřemýšlet, kterou knížku byste druhým doporučili.
Posílat svoje tipy můžete farníkům, kteří se podílejí na tvorbě Farních listů,
popřípadě panu faráři P. Kalitovi. Děkujeme.

Z knih, které jsem poslední dobou pročetl, mě nejvíce zaujala kniha Waltera
Ciszka SJ: S Bohem v Rusku. Jak naznačuje příjmení autora, byl rodem Polák,

bydlel v Americe, studoval tam i v Římě, kde se hlavně zajímal o východní církev,
její dějiny, bohoslužbu a způsob života, takže vystudoval též Orientální ústav. Chtěl
ale poznat víru lidí zblízka, a proto se odhodlal jít tajně do Sovětského svazu jako
brigádní dělník do dřevařského průmyslu. Tam našel brzy pracovníky, kteří byli
věřící katolíci obou obřadů; byli to hlavně Poláci, Ukrajinci, ale stýkal se i s věřícími
Rusy a poskytoval jim poučení, svátosti. Sloužil i byzantskou liturgii – tajně, třeba
někde v lese. Všechno se však prozradilo a pak to přišlo: Zatčení, dlouhé výslechy,
obvinění, že je vatikánský špion, samotky, nakonec odsouzení k 15 letům těžké
práce na Sibiři v gulagu. Mnohokrát se díval smrti do očí. To, že přežil tak nelidský
život, působila jeho přísná jezuitská výchova a též osobní houževnatost. Kniha se
čte „jedním dechem“!
P. Karel Exner
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Ráda bych se nyní s vámi podělila o názvy knížek, které mě v životě nejvíce
oslovily. Nejdříve bych ráda uvedla Bibli – Písmo svaté (Knihu knih). Boží
slovo nás může vyzbrojit proti zlu a může být pro nás velikou prevencí proti
hříchu. (Také jsme pro vás připravili rubriku Citát z Bible, který mám rád/ráda.)
„Je psáno: ,Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází
z Božích úst.´“ (Matouš, 4. kapitola, verš 4) Pán Ježíš se právě Božím slovem
vyzbrojil, když ho Zlý pokoušel na poušti. Pán Ježíš Kristus uspěl, nenechal se
napálit. Určitě také proto, že byl vyzbrojen Božím slovem.
Určitě bych zde chtěla zmínit knížky od paní Marie Svatošové. Například
Máme proč se radovat či Náhody a náhodičky. V první knížce paní
Svatošová píše zajímavé myšlenky, které mě moc zaujaly. Vždy na 1 stránku jedna
krátká úvaha či myšlenka. Ve druhé knížce paní Svatošová píše, že náhody vlastně
vůbec neexistují. Vše řídí a vede milující Bůh, který má často smysl pro humor,
a v našem životě se dějí takové shody událostí, které by nás v životě nenapadly
a které umí vymyslet jen Pán Bůh.
Moc se mně také líbily knížky plné
zajímavých krátkých příběhů. Například knížka Příběhy pro uzdravení duše,
kterou napsal José Carlos Bermejo. (Autor také vydal knížky: Další příběhy
pro uzdravení duše či Vlídné příběhy.) Zajímavé jsou i knížky od Bruna Ferrera,
např. Příběhy pro potěchu duše a Další příběhy pro potěchu duše.
Nebo knížka Příběhy pro osvěžení duše od autora Pina Pellegrina.
Ráda bych zde ještě zmínila knížku, kterou jsem četla v nedávné době, je
od amerického katolického kněze Larryho Richardse a nazývá se Vzdej se a žij
podle Boží vůle. Autor v mnoha kapitolách krásně popisuje, co to vlastně
znamená žít podle Boží vůle. Větou „Vzdej se!“ autor nemyslí přímo vzdát se, ale
odevzdat se do Boží vůle (jako při Novéně odevzdanosti). Pán Bůh se postará.
Tuto knížku moc vřele doporučuji. Pomohla mně více se přiblížit k Bohu a chtít
opravdu činit Boží vůli. Pokud vás knížka více zajímá, doporučuji objednat si ji
přes internet u Bohunky Korbelářové v Našem knihkupectví a vyzvednout si ji
ve výdejním okénku Našeho knihkupectví. Přeji všem požehnané dny plné pokoje.
Anička Machotková

Robert kardinál Sarah: Síla ticha proti diktatuře hluku je souborem

mimořádně hlubokých úvah „o důležitosti nalézání ticha v našich vlastních
životech a o tom, co můžeme skrze toto ticho objevit – o Boží přítomnosti,
o kráse stvoření i o našem vlastním poslání učedníků“ (Ch. Chaput). Guinejský
kardinál Robert Sarah (nar. 1945) byl do letošního února prefektem Kongregace
pro bohoslužbu a svátosti, není proto divu, že v části díla se věnuje i významu ticha
při liturgii.
22
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Knihu doporučuji k přečtení obzvlášť těm, kdo mají pocit, že je současná
pandemie okradla (zatím) o jeden rok života. Získáte náhled z úplně jiné
perspektivy a možná zjistíte, že tato doba je naopak jedinečnou a neopakovatelnou
příležitostí oprostit se od závislostí, které řídí naše životy – závislosti na práci,
cestování, sportu, zábavě všeho druhu – a „odejít na poušť“, ponořit se do ticha,
ve kterém jedině je možné dotknout se samé podstaty našeho bytí a setkat se s Boží
přítomností.
Malá ochutnávka z textu: „Jestliže se člověk zahalí tichem, tak jako sám Bůh

přebývá ve velkém tichu, ocitá se blízko nebe, nebo spíše dovolí Bohu, aby se
v něm projevil. S Bohem se nesetkáme jinak než ve věčném tichu, v němž přebývá.
Slyšeli jste někdy Boží hlas, tak jako slyšíte můj? Boží hlas je tichý, i člověk musí
nakonec usilovat o to, aby se stal tichem.“
Martina Šulcová

Z činnosti Místní organizace České křesťanské
akademie

Jelikož stále trvá nouzový stav z důvodu pandemie, nemohli jsme opět
zorganizovat plánované přednášky.
Přijal jsem ale nabídku ústředí ČKA a zúčastnil jsem se videokonference
pořádané sdružením Ackermann-Gemeinde a Konrad-Adenauer-Stiftung
ve dnech 12. a 13. února 2021 na téma „Žena a dnešní doba v česko-německém
kontextu“.
„Konference se zabývala rolí ženy v dnešní česko-německé společnosti.
Postavení a role žen se měnila nejen v minulosti, ale mění se i dnes. Téma
konference bylo inspirováno 1100. výročím smrti svaté Ludmily, osobnosti, která
hraje velmi důležitou roli v českých dějinách. Byla českou světicí, babičkou
svatého Václava, vlivnou kněžnou, a především pomáhala šířit křesťanskou víru
v Českých zemích. Konference měla za cíl prozkoumat postavení ženy
ve společnosti a v církvi, a to z různých hledisek – historického, sociologického,
politického a teologického. V rámci česko-německé konference jsme společně
odpovídali na následující otázky: ,,Jak se v průběhu dějin odrážely společenské
poměry na postavení a roli ženy ve společnosti? Je možné dnes hovořit o identitě
a poslání ženy? Co mají česká a německá společnost v této oblasti společného
a v čem se případně liší? Jak se vyvíjelo působení žen ve veřejném prostoru
v obou našich zemích v průběhu 20. století a jaké jsou dnešní zkušenosti s tímto
působením na obou stranách hranic?''
Převzato z webových stránek Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG)
https://www.ackermann-gemeinde.cz/l/vyrocni-konference-sag-2021/, kde je
možné dozvědět se mnoho dalších informací z obsahu konference, záznam celé
konference je umístěn na YouTube.
Za MO ČKA Miroslav Blažek
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Milí přátelé,
chtěla bych moc poděkovat všem, kteří jste si v prodejně zakoupili respirátory,
knížky nebo předplatili novopackou sošku Madonky. Velmi mi tím pomáháte
překonat toto náročné období. Děkuji za to! V médiích probíhá mnoho
informací o podpoře podnikatelů. Ve skutečnosti to není vůbec jednoduché.
O každou dotaci je nutné velmi náročně žádat a vyřízení např. příspěvku na nájem
je už tři týdny bez odezvy ze strany MPO. Je třeba velké trpělivosti.
Respirátory jsou od malé české firmy Balerina, která na ně má osvědčení ještě
z doby před nouzovým stavem, kdy byly nároky velmi vysoké. Mají atesty až
na sedm dní použitelnosti a dýchá se přes ně velmi dobře (a to i mně alergikovi).
Mohu vám je opravdu ráda doporučit!
Soška novopacké Madonky je díky vám, kteří jste si ji předplatili, ve výrobě.
Vybrané peníze jsem poslala jako zálohu na výrobu. Byl již zhotoven grafický
návrh, připraveny formy na limitovanou edici 500 kusů sošek. V současné době se
na těchto soškách pracuje. Budou ručně malované a zlacené dvacetičtyřkarátovým
zlatem. Ke každé bude přidána informační brožurka. Předpokládám, že budou
k vyzvednutí po skončení lockdownu.
Současná koronavirová doba je náročná po všech stránkách. Z důvodu uzavření
knihkupectví nemohu dovnitř nikoho pustit. Prodej knížek a dalšího našeho
sortimentu je možný pouze na základě výběru v e-shopu. Zadání výroby takovéto
nabídky firmě je pro mne drahé, a proto jsem se rozhodla, že si tuto nabídku
vytvořím sama. Je to hodně pracné, jelikož je třeba každou knížku i produkt
vyfotit a popsat. Věřím však, že tak vznikne dobrá nabídka na jednom místě.
Výhodou pro vás, zákazníky, bude, že nebudete muset platit poštovné a vše si
vyzvednete před prodejnou, i když bude platit uzavření knihkupectví. Knihy a vše
ostatní je už nyní roztříděno do kategorií. Takže například novou encykliku papeže
Františka nebo novou knihu Ládi Heryána Exotova abeceda najdete v kategorii
Duchovní život
https://nase-knihkupectvi.cz/kategorie/duchovni-zivot/.
V době, kdy vyjdou Farní listy, by měla být nabídka již funkční. Tak doufám, že
k tomu budu mít zdraví a hodně sil, aby se vše zdařilo.
Děkuji vám za vaši podporu a těším se na vás osobně nebo na stránkách webu:

www.nase-knihkupectvi.cz

Bohunka
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