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FARNÍ LISTY
OBČASNÍK FARNOSTI NOVÁ PAKA
Ročník XVII, rok 2021, číslo 3, dobrovolný příspěvek 10 Kč

Milí farníci,
už druhé Vánoce slavíme v „atmosféře“
covidové pandemie a do nového roku vstupujeme
s ještě větším očekáváním věcí budoucích (je toho
víc, co nás čeká, a nevíme, jak to bude). O to víc
do hloubky můžeme prožít tajemství Vánoc. Je
o jediném: Boží blízkosti člověku. Bůh v Ježíši
Kristu vstoupil do lidských dějin, do našich
životů, aby se nám stal blízkým. Narodil se jako
chudý z chudých v betlémské stáji... Přinesl nový
život všem, kdo ho přijali. Nový život, který
betlémské dítě dává, nespočívá v bezstarostném
životě, bohatství, bezpečí, ve splnění lidských
přání nebo něčem podobném, ale v jistotě Boží blízkosti, pomoci. Jistotě
Boží lásky, která je věrná.
Mnohokrát jsem o Vánocích přemýšlel, co znamenalo pro Pannu Marii
a sv. Josefa, že Bůh vstoupil do jejich života, když jim svěřil dítě Ježíše. Jako
jeho pozemští rodiče se o něj museli postarat, vychovat ho... Jejich život, tím
že přijali Božího Syna do svého života, nebyl snadnější, bez starostí... Život
jim i nadále přinášel radosti i kříže... Byl ale požehnaný, nechyběla mu
naděje. Bůh byl s nimi úplně ve všem, co jim život přinesl.
Přijměme znovu i my dítě Ježíše do svého života (důležitá rozhodnutí jsou
potřeba v životě obnovovat), aby náš život, i našich blízkých, byl i v roce
2022 požehnaný, nechyběly mu Boží dary a naděje.
Požehnané Vánoce a požehnaný rok 2022!
P. PAVEL

Z DIÁŘE FARNOSTI

STALO SE

• V neděli 29. srpna se uskutečnilo krátké farní setkání formou posezení
v severním křídle kláštera. V tento den zároveň proběhlo 2. kolo voleb
do pastorační rady farnosti.
• V sobotu 4. září se uskutečnil poutní výlet farníků do Bozkova.
• V neděli 3. října přistoupilo sedm dětí z farnosti k 1. svatému přijímání.
• Rorátní mše svaté probíhaly stejně jako loni každou adventní sobotu.
• V neděli 5. prosince navštívil farnost sv. Mikuláš.
• Adventní „zastavení se“ s P. Jiřím Hebltem, plánované na 4. prosince, bylo
z důvodu zhoršující se epidemické situace raději zrušeno.

ZVEME
• Betlémské světlo doputuje prostřednictvím skautů do Nové Paky v sobotu
18. 12. 2021. Farníci si ho budou moci vzít z kostelů o 4. neděli adventní
a na Štědrý den.
• Forma lednové Tříkrálové sbírky ve farnosti bude zvolena podle aktuálních
protipandemických opatření.
• Noc kostelů je plánována na pátek 10. června 2022.
• Pro informace o dalších akcích sledujte aktuální ohlášky na nástěnkách
a webových stránkách farnosti.
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ZE ZÁPIS Ů FARNÍCH RAD
Pastorační rada farnosti se sešla:
24. října 2021:
• odsouhlasila časy adventních rorátních mší svatých ve farním kostele (sobota
7:30);
• projednala a odsouhlasila program vánočních bohoslužeb ve farnosti, plánované
adventní „zastavení se“ ve skautské klubovně (podle aktuální pandemické situace)
a Tříkrálovou sbírku ve farnosti (v závislosti na aktuálních protipandemických
opatřeních se TKS uskuteční tradičním koledováním, on-line sbírkou nebo
kasičkami v prodejnách);
• byla seznámena s podmínkami oddlužení v rámci tzv. „milostivého léta“;
• po seznámení s materiály o diecézním synodálním procesu bylo domluveno, že se
členové PRF aktivně zapojí jako farní synodální skupinka;
14. listopadu 2021:
• projednala změnu v čase bohoslužeb v Úbislavicích (místo 2. 1. 2022 tam bude
mše sv. 9. 1. 2022) z důvodu plánovaného koncertu chrámového sboru
a orchestru v klášterním kostele 2. 1. 2021;
• zamýšlela se nad formou zapojení se do synodního procesu;
• koordinátorem za novopackou farnost byl jmenován Martin Vitvar;
• na konci nedělních mší sv. se budou farníci společně modlit za průběh synody;
• synodní skupinka složená ze členů PRF se bude věnovat tématu „naslouchání“;
5. prosince 2021:
• Jednalo se o setkání členů pastorační rady jako jedné skupinky v rámci probíhající
synody na téma „naslouchání“, které vedl koordinátor za farnost p. Martin
Vitvar.
Ekonomická rada do uzávěrky těchto FL podzimní jednání neměla.
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Ohlédnutí za poutí
Dne 4. září jsme se vydali na pouť do Bozkova. Z mlhavého rána nás v Bozkově
přivítalo nádherné podzimní sluníčko.
Mši svatou sloužil P. Kalita. Jako vždy kázání perfektně připravené, které má co
říci nám poutníkům, kteří putují za Pannou Marií, prosí o pomoc a sílu do dalších
dnů. Tato pouť byla z důvodu koronavirové epidemie několikrát odložena. Pater
Kalita prosil o naději, důvěru v Boha, Pannu Marii a sílu k překonání krize.
Na zpáteční cestě řidič pan Grundmann s námi jel opačnou cestou směrem
na Vysoké nad Jizerou. Před námi se rozprostřel nádherný pohled na Jizerské hory
a Krkonoše.
Při pohledu na sluncem zalité hory jsem si vzpomněla na starou písničku „Tam
na horách, tam je ráj“.
HH

Vezmi a čti – www.vezmiacti.cz
„Vezmi a čti“ – tato slova jsem slyšel poprvé během mše svaté
na konci října. Otec Pavel vysvětlil, že se jedná o dobrou
pomůcku motivující k pravidelné četbě Písma a umožňující číst Bibli „s užitkem“.
Základem je vytištěný plán. Na každý den jsou uvedeny cca 3 kapitoly z Písma.
V neděli a na konci měsíce je „volno“ k dohnání eventuálního skluzu. V plánu se
střídají rozmanité kapitoly ze Starého a Nového zákona. Cílem je za 2 roky přečíst
celou Bibli.
Už delší dobu mám pocit, že moje znalosti Písma jsou na nízké úrovni.
Po počátečním váhání jsem se proto do akce zapojil. Ze začátku jsem obtížně
hledal pravidelný volný čas pro četbu Písma. Nakonec jsem se, vzhledem ke svým
problémům s brzkým ranním buzením, rozhodnul pro ranní četbu Písma. Začátky
byly docela krušné, ale musím s potěšením konstatovat, že se situace mění
k lepšímu, a občas se dokonce na četbu Písma těším. Navíc mám pocit, že celý den
je pak více „požehnaný“. Opět se potvrdilo, že Bůh dokáže všechny nepříjemnosti
proměnit.
Pokud doposud váháte se zapojením do této akce, tak mohu jenom doporučit.
Znalost Písma je znalostí Pána Ježíše. Důležité je začít a vytrvat. Po čase to půjde
samo.
JN
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Ohlédnutí za rokem 2021
Milí farníci.
Když se ohlížím za pomalu končícím rokem 2021, tak
musím znovu konstatovat, že to byl druhý rok, který opět významně ovlivnila
pandemie covid-19. Ač jsme všichni na konci roku 2020 vzhlíželi do nového
s nadějí, že pandemie oslabí nebo ustoupí, opak byl pravdou. Víc než v roce 2020
zasahovala do našich životů ve všech oblastech.
Život farnosti se zvlášť během prvního půlroku scvrknul na velmi omezenou
možnost účasti na bohoslužbách. Nescházela se žádná společenství, nekonaly se
akce, které patří k životu farnosti. Nebyla postní duchovní obnova, květnová pouť,
farní den, když připomenu ty největší, co pravidelně bývaly. S létem byla sice
zrušena některá plošná protipandemická opatření, neznamenalo to ale, že by se
z našeho života vytratily strach, obavy, ostražitost... S podzimem se ještě stihla
ve farnosti připravit a prožít slavnost prvního svatého přijímání dětí a pak
pandemie udeřila znovu. Poznamenala advent a poznamenává i Vánoce.
Největší zatěžkávací zkouškou si v tomto roce prošly rodiny s dětmi. Velice si
vážím rodičů, kteří vedle svých pracovních povinnosti a péče o domácnost ještě
dlouhé týdny zvládali (museli zvládat) on-line výuku svých dětí. Pandemie tříbila,
tříbí a jistě bude ještě tříbit zvláště vztahy, přátelství, životní hodnoty i naši víru.
Díky tomu, co jsme prožili, si víc uvědomujeme, co je v životě opravdu důležité
a co naopak zbytné. A naučili jsme se asi také znovu víc říkat „dá-li Bůh“, jak
připomenula nedávno jedna maminka z farnosti. Nelpět jen na svých plánech, být
vděčný i za maličkosti a „samozřejmosti“, pamatovat víc na druhé a vážit si
mezilidských vztahů.
Chtěl bych Vám všem, milí farníci, poděkovat za všechno, čím jste přispívali
k životu farnosti. Především za Vaši věrnost Pánu, věrnost ve víře, i když to nebylo
bez boje, zápasu. Vrátit se do společenství farnosti po dlouhých týdnech omezené
účasti na bohoslužbách a „náhradní účasti“ na bohoslužbě přes sdělovací
prostředky nebylo vůbec samozřejmé. V mnoha farnostech spolubratři kněží
pocítili, že po skončení opatření byla v kostele třeba jen polovina farníků a časem
se to moc nezlepšilo. V naší farnosti tomu tak nebylo a velice si toho vážím.
Děkuji každému z Vás i za to, že Vás pandemie znovu burcovala k pomoci
potřebným, že jste v duchu evangelia nezůstali lhostejní k nouzi či jakékoliv
potřebě bližních a podle možností, sil i prostředků jste jim pomohli. Děkuji také
za všechny Vaše modlitby a jakoukoliv podporu života farnosti, jak hmotnou, tak
duchovní.
Na závěr bych stručně připomenul, jak se v uplynulém roce farnost starala také
o „svěřené hmotné dědictví otců“. V roce 2021 pokračovaly práce na obnově
klášterního kostela. Konkrétně restaurátorské práce na výmalbě kostela.
6
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Obnovovala se fasáda na části u bočního vstupu do kláštera a směrem do rajského
dvora, a to včetně obnovy oken a dveří. Tyto práce stály celkem 1,32 mil. Kč
(dotace činily 1,23 mil. Kč). Práce pokračovaly také na revitalizaci severního křídla
kláštera. Byla zhotovena fasáda na straně rajského dvora v návaznosti na práce
ŽBB, aby obnova fasád rajského dvora byla kompletní. V severním křídle v přízemí
byla položena cihelná dlažba, dále byla dokončena oprava omítek chodby v přízemí,
budoucí kotelně a technické místnosti. Bylo osazeno nové dubové schodiště
do 2. NP, zhotovena nová modřínová podlaha ve 2. NP v budoucí knihovně
a namontován elektronický protipožární systém nutný k budoucí kolaudaci
severního křídla. Tyto práce stály celkem 1,068 mil. Kč (dotace činily celkem
632 tis. Kč). Z dalších prací proběhly jen udržovací práce na dveřích kostela
v Levínské Olešnici za 7 tis. Kč. Na farním kostele v Nové Pace došlo k výměně
poškozených kamenných patek portálu hlavních dveří a zrezivělých dolních pantů,
které původní kamenné ostění roztrhly. Tyto práce stály 114.110,– Kč (dotace
42 tis. Kč).
Do roku 2022 vstupuje farnost bez dluhů. Co nový rok přinese v oblasti
ekonomiky, se ještě uvidí, ale budeme muset počítat, že zdraží energie, materiál
i práce... Budeme se určitě snažit, dá-li Bůh, dokončit rozpracované opravy a dobře
zvážit, do kterých se nově pustíme.
P. PAVEL
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ThLic. Ing. Jiří Heblt

ROZHOVOR

Průvodcem adventního zastavení novopacké
farnosti, které bylo avizováno na sobotu
4. prosince, měl být P. ThLic. Ing. Jiří Heblt,
farář z farnosti v Hradci Králové – Pouchově.
Z důvodu sílící pandemie se duchovní obnova
neuskutečnila, ale otce Jiřího jsme alespoň
požádali o rozhovor pro vánoční vydání
Farních listů. Rozhovor jsme sice nevedli
obvyklým způsobem „z očí do očí“, ale pouze
prostřednictvím elektronické komunikace,
přesto si myslím, že výsledek stojí za přečtení.
Na stránkách Královéhradeckého biskupství se uvádí, že P. Jiří Heblt je
biskupským delegátem pro trvalé jáhny. Protože se právě nacházíme v první
fázi synodního procesu, který má být příležitostí pro křesťany, aby si více
uvědomovali (možná i hledali) své místo ve společenství církve, zvolili jsme
jako nosné téma našeho rozhovoru právě jáhenskou službu.
V naší farnosti máme pouze okrajovou zkušenost se službou trvalých jáhnů.
Setkáváme se s nimi obvykle v době dovolené našeho pana faráře
a myslíme, že by nebylo od věci, kdybyste nám na úvod objasnil úplně
základní pojem: Kdo je „trvalý jáhen“?
Trvalý jáhen je muž, který přijal svátost svěcení ke službě a na tomto stupni
zůstává. Důvodem je, že byl vysvěcený jako ženatý (těch je mezi trvalými jáhny
většina) nebo přijal závazek celibátu, ale z různých důvodů nechce přijmout
kněžské svěcení.
Kdo může být na jáhna vysvěcený?
Každý, kdo je ke svěcení připuštěn biskupem a splňuje stanovené podmínky.
Neženatý může být vysvěcen po dovršení alespoň dvacátého pátého roku věku
a ženatý až po dovršení třiceti pěti let a se souhlasem manželky.
Je důležité zkoumat povolání pro tuto službu stejně jako je tomu
u kněžských povolání?
Samozřejmě, vhodnost kandidátů zkoumá biskup se svými spolupracovníky, kteří
jsou k tomu určeni. Vyžaduje se teologické vzdělání, zpravidla alespoň
8
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v bakalářském stupni. Kandidát musí také absolvovat formační, zpravidla tříletý
program. Zde se ve společenství ostatních povolaných pod vedením formátorů
probírají základní obsahy týkající se života a služby jáhna. Je zde prostor
pro vzdělávání i sdílení, částečně také pro praxi.
Jaký je rozdíl mezi jáhnem a knězem?
O jáhnech čteme už v Novém zákoně. Jsou po boku apoštolů a jejich nástupců,
aby sloužili v církvi. Ranná apoštolská tradice je řadí také vedle kněží. Někdy se
mluví o tom, že každý biskup má dvě ruce, kněze a jáhny. Zastávají různé služby,
především pečují o chudé. S rostoucí hierarchizací církve se jáhenská služba však
stává pouhou přestupní stanicí ke kněžství. Teprve II. vatikánský koncil obnovuje
jáhenství jako samostatný stupeň svěcení a rozhoduje, že tuto službu mohou
přijmout i ženatí muži. Otvírá se tak nový obzor v životě církve. Kandidáti
diakonátu nejsou svěceni ke kněžství, nýbrž ke službě a ta je trojího typu. Jáhen se
věnuje charitě, vyučování a kázání a také liturgické službě. Jeho záběr je široký
a může být i velmi specifický. Přijal svátostnou milost, aby svým životem a službou
posvěcoval široké oblasti rodinného, církevního, společenského i profesního
života. Mezi jáhny jsou lékaři, učitelé, pracovníci charit i ti, kdo slouží
ve farnostech. Při liturgii buď přisluhuje knězi, nebo slouží samostatně. Pak může
mít bohoslužbu slova s kázáním, donášet svaté přijímání nemocným, křtít, oddávat
nebo pohřbívat. Jáhen ale neslouží mši, nezpovídá a neuděluje svátost nemocných.
Kolik mužů v KH diecézi aktivně vykonává jáhenskou službu?
To přesně nevím, protože už je nemám na starosti, ale myslím, že jich je asi
do padesáti.
Je o tuto službu zájem jak ze strany kněží, tak i laiků?
Odpovím otázkou: Je ve farnostech zájem o lidi, kteří se snaží ve společenství
sloužit? Každé zralé společenství a každý rozumný kněz vítá každou pomoc
v apoštolské službě. Samozřejmě, někde to může „drhnout“, ale většinou je
spolupráce požehnaná. Jáhen může být dobrou spojkou mezi knězem a věřícími.
Co si máme představit pod pojmem „biskupský delegát pro trvalé jáhny“?
Jaká je Vaše „náplň práce“?
Skutečně jsem stále veden jako delegát pro trvalé jáhny, ale toto ustanovení jsem
naplňoval tím, že jsem vedl tři běhy formace trvalých jáhnů, celkem to bylo devět
let života. Nyní štafetu převzal P. Prokop Brož. To ustanovení formálně zůstalo,
ale ve skutečnosti ho nevykonávám.
Můžete se s námi podělit o první zkušenosti s průběhem první fáze
FARNÍ LISTY - VÁNOCE 2021
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synodálního procesu ve Vaší farnosti?
S pastorační radou jsme vybrali šikovného koordinátora. Demo verzi sdílení
ve skupině jsme už vyzkoušeli právě v pastorační radě. Bylo to přínosné. O druhé
neděli adventní po mši svaté koordinátor informoval o synodě farníky a teď nás
čeká důležitý úkol zformovat skupinky. Tak snad se nám podaří využít nabízenou
šanci spolu mluvit a uvažovat o naší společné cestě.
Můžete nyní čtenáře povzbudit k aktivní službě v církvi příp. poradit, jak
najít svoje místo ve společenství církve?
Když kněz s pastorační radou nabízí pestrou škálu aktivit, je možné se v něčem
najít. Když překonáme ostych a pohodlnost, otevře se nám nová zkušenost víry
a společenství. Člověk je pak překvapen, co se může dít. Jak na to? Trpělivě zvát,
povzbuzovat a na druhé straně nebát se zapojit. Líbí se mi podobenství
o královské svatbě. Bylo to ve vinorodém kraji, kde král pozval na svatbu svého
syna všechny poddané. Měli s sebou přinést džbán vína do společné kádě. Všichni
to udělali, ale když začali toto víno podávat, byli nemile překvapeni. Pili totiž vodu.
Farnost není supermarket, je to spíš svépomocné družstvo, vždyť každý pokřtěný
má Ducha svatého a může ostatní jedinečně obdarovat.
Nyní bychom Vás rády požádaly, zda byste se nám maličko představil.
Na internetu se dá zjistit mnohé, a tak jsme na pár řádcích Wikipedie
zjistily, že jste se narodil v krásné Litomyšli (nedaleko od nás – v sousedním
Pardubickém kraji). Velmi nás zaujalo, že jste vystudoval stavební fakultu
a poté jste čtyři roky pracoval v tomto oboru – jako projektant. Pamatujete,
kdy jste zaslechl Boží volání? Kdy jste zjistil, že cesta kněze pro Vás bude
tou pravou cestou?
Pocházím z věřící rodiny, ze Sloupnice u Litomyšle. Byli jsme čtyři děti, já
nejmladší a tři sestry. Vystudoval jsem stavební průmyslovku a ČVUT. Žil jsem
křesťanství tak zvykově a napůl, ale na vysoké přišel zvrat, taková konverze. To
jsem ale ještě netušil, co bude dál. Jak se stalo, že jsem se rozhodl z civilního
povolání v projekci odejít? Není snadné odpovědět na tuto otázku, protože
důvody, které mě vedly k rozhodnutí změnit už nastoupenou životní cestu, jsou
velmi niterné, a řekl bych dokonce, že i pro mě samého zčásti zůstávají tajemstvím.
Když se dva lidé do sebe zamilují, také často nemohou racionálně vysvětlit, proč
právě oni dva byli k sobě přitahováni. Je v tom prostě kus tajemství. Nechci tím ale
říct, že bych se rozhodl nějak slepě nebo lehkovážně. Rozhodnutí ve mně zrálo víc
než dva roky, a nakonec bylo podloženo vnitřní jistotou, že pravě duchovní
povolání je tou mojí cestou. Jinak řečeno, byla to jakási mozaika, jednotlivé
„kamínky“ setkání, rozhovorů, životních situací a prožitků se nakonec slily
do uceleného a jasného obrazu. No, ale byl to jen začátek. Stále se to povolání
10
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dotváří a bude asi až do smrti.
Mnoho let jste působil ve farnostech v Pardubickém i v Královéhradeckém
kraji. Na kterých místech se vám nejvíce líbilo a která místa si nejvíce
získala vaše srdce?
Teologická studia a seminární formaci jsem absolvoval v Praze, rok jsem působil
ve Vrchlabí s P. Stanislavem Skalským. Nastoupil jsem tam v srpnu 1995 a jedna
z prvních akcí byla pouť na Pace, kam jsem s ním tehdy jel. Ve Vrchlabí jsem byl
rád, první místo je prostě od Boha, Boží.
Po roce mě povolali do Hradce
Králové, do sekretariátu pana biskupa Otčenáška, byl jsem také kaplanem u Panny
Marie a měl jsem na starosti vysokoškolské studenty. Zažil jsem tu návštěvu Jana
Pavla II. Koncem léta jsem odjel do Říma na postgraduální studia. Moc se mi tam
nechtělo, ale nakonec jsem po dvou letech zvládl licenciát teologie. Vrátil jsem se
domů a poslali mě do Dolního Újezda u Litomyšle. Je to krásná farnost, dobří lidé,
děti, mládež, rodiny, skauti a čtyři roky úžasný kněžský předchůdce P. Josef Čihák.
Zde jsem prožil naplněných deset let kněžského života, moc rád vzpomínám. Měl
jsem to blízko domů, mohl jsem tak být více se starými rodiči a také, což považuji
za velký dar, jsem mohl být při jejich odchodu na věčnost. Stejně jsem tak
doprovodil otce Josefa Čiháka. V roce 2009 jsme v Újezdě měli primici našeho
tehdejšího novokněze a já se pak hned balil do Chrudimi. Zde jsem působil
dvanáct let jako arciděkan a vikář. To je další moje srdcovka. Bylo tam hodně
radostí, ale také náročné práce. Našel jsem tam pěkné město a skvělé lidi. Bylo to
mnoho a mnoho zážitků. Teď začínám v Hradci Králové na Pouchově. Pán mě
provázel po všech těch místech, věřím, že mě podrží i zde, když už nejsem
nejmladší a ještě jsem tu tak trochu cizí.
Studoval jste také v Itálii v Římě. Na co nejraději z těchto dob vzpomínáte?
Řím je fenomén, studium zde pro mě bylo obrovskou, ale velmi náročnou
zkušeností. Neuměl jsem zprvu jazyk, ale postupně jsme se do toho vpravil. Člověk
nahlédl světovost církve a trochu mohl poznat prostředí, kde se snoubí minulost
i současnost církve. Z odstupu si velmi vážím té zkušenosti dvou let studia v Římě.
Na závěr bychom Vás chtěly poprosit o nějakou hezkou myšlenku či
moudrost nebo perličku, která by povzbudila a potěšila naše čtenáře v tomto
čase.
Tak malou zkušenost na závěr: Rád jezdím na chalupu, kde se narodil můj otec, je
to blízko mého rodiště. Před nějakou dobou jsem se tam odsud vydal na pouť,
na Chlumek u Luže k Panně Marii Pomocné. Šel jsem tam pěšky a zpět autobusem.
Bylo to na dvě přesedání a ten třetí spoj mně ujel. Bylo to k večeru, trochu zima
a nohy mě už docela bolely. Zbývaly ještě čtyři kilometry. Řekl jsem si, že nebudu
stopovat, dále že se nebudu modlit za to, aby mi někdo zastavil. Pak přišla třetí
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myšlenka: „Pane, odevzdávám se ti, ať se v pořádku dostanu do chalupy.“ V tu
samou chvíli mi zastavilo auto!
Co byste rád našim čtenářům vzkázal, když se v období pandemie
nemůžeme vidět osobně? Jaká slova či myšlenky povzbuzují Vás?
Mě vždy povzbudí velmi jednoduchá věta, kterou slýchám občas od člověka, který
je mi blízký ve víře. Zní: „Pán je s tebou!“
Děkujeme Vám srdečně za Váš čas, který jste nám věnoval
prostřednictvím tohoto rozhovoru, a také děkujeme za krásné myšlenky
a povzbuzení pro naše čtenáře. Přejeme Vám za celou novopackou farnost
především hodně zdraví, Boží požehnání v práci na novém působišti
a těšíme se, že se již brzy setkáme osobně (třeba při postní duchovní
obnově u nás v Nové Pace ).
Anička Machotková a Martina Šulcová

Akolyté
V návaznosti na to, co již bylo řečeno v úvodu
předcházejícího rozhovoru, bychom Vás radi
seznámili se službou akolytů a s těmi, kdo tuto
službu v naší farnosti vykonávaji.
Akolyta - z řečtiny „druh na cestě“, v širším
smyslu „ten, kdo slouží“, latinsky acoluthus,
služebník církve ustanovený k službě u oltáře
a k pomoci knězi a jáhnovi při liturgické činnosti.
Papež Pavel VI. ve svém apoštolském listu mimo jiné píše:
„Akolyta je ustanoven k tomu, aby pomáhal jáhnovi a knězi. Jeho úkolem je
konat službu u oltáře a pomáhat jáhnovi a knězi při liturgických úkonech, zvláště
při mši; kromě toho – jako mimořádný udělovatel – rozdílí věřícím Eucharistii,
pokud řádní udělovatelé, o kterých mluví kánon 910 Kodexu kanonického práva,
nejsou přítomni nebo když jim v tom překáží nemoc, vysoký věk nebo jiná
pastorační práce nebo pokud počet věřících, kteří přistupují k stolu Páně, je tak
velký, že by se mše prodloužila. V mimořádných okolnostech může být akolyta
pověřen, aby vystavil věřícím k veřejné úctě Nejsvětější svátost a pak ji znovu
uložil.“
Mimo výše popsané může donášet svaté příjímání nemocným do jejich domovů.
I v naší farnosti máme 3 pověřené akolyty – Zdeňka Věchta, Marka Vitvara
a Martina Vitvara. Ti v souladu s ustanoveními 2. vatikánského koncilu po studijní
12
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duchovní přípravě přijali tuto službu církvi a jsou připraveni svým spolufarníkům
být oním druhem na cestě, který přinese a podá pomoc a posilu v podobě svatého
přijímání. A není třeba se bát – i když na jejich rukou nespočinulo svátostné
kněžství, nic to neubírá na přítomnosti Boží v knězem proměněné hostii, kterou
přináší. A tak využívejme možností, které máme, dokud je máme.
MARTIN VITVAR

Pro mne jako akolytu je jeden z nejhezčích zážitků, když mohu být při podávání
Eucharistie svědkem setkání přijímajícího s Kristem. Často rád vzpomínám
na moji jedinou mimokostelní zkušenost s podáváním eucharistie, a to když jsem
navštěvoval Olinku Bušákovou v posledních několika měsících jejího života
na Mostku. Velice na mne zapůsobila její radost z možnosti přijetí Eucharistie
a úcta k ní. A to je to, co bych při svatém přijímání přál i nám všem – prožitek
hluboké úcty a veliké radosti ze setkání s eucharistickým Kristem.
MAREK VITVAR

Jsem tomu opravdu rád, že mohu vykonávat službu akolyty. Už před lety, když
byl v naší farnosti kaplanem P. Prokop Brož, se rozhodlo o mém zapojení do této
služby. Po odstěhování Ing. Jiřího Vitvara, který zde službu vykonával, jsem se
mohl plně zapojit. Velké díky vyslovuji Pánu Bohu, panu proboštovi Karlu
Exnerovi a otci Pavlovi.
V současné „covidové době“ se nemohu ze zdravotních důvodů účastnit
bohoslužeb. Moc děkuji všem za pozdravy, povzbuzení a všechny farníky srdečně
zdravím a přeji všem požehnané Vánoce a též požehnaný rok 2022.
ZDENĚK VĚCHET

CITÁT Z BIBLE, KTERÝ MÁM RÁD
Vybrat pouze jeden verš je opravdu přetěžké, jelikož jich mám hned několik,
které mě v různých fázích života provázely:

Bůh je láska. (1 Jan 4,8)

– pro mě je to nejkrásnější definice Boha

Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš! (Jan 8,11)

– připomíná mi, že i kdybych zhřešil sebe víc, tak mi Bůh vždy odpustí a dá šanci
začít znovu

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118,24)

– díky němu se snažím radovat z každého dne života

Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí! (Jakub 4,14)

– s přibývajícím věkem si tak připomínám nevyhnutelnou pomíjivost našeho života
na zemi
MAREK V.
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Stojím u vašich dveří a klepu
Mnohokrát jste mohli za letošní podzim slyšet či číst
termíny jako synoda, synodní proces či synodální cesta
a podobně, a tak vám pravím: ZAPOMEŇTE NA TO!
Situace je vcelku prostá – papež František rozhodl, aby se
příští pracovní setkání biskupů zabývalo životem v církvi
a s církví – jak se nám společně jde na té „světské pouti“ a jak na nás nahlížejí
ostatní. Aby však to jednání nebylo odříznuto od reality početně největší části
církve (Božího lidu), klepe na dveře příbytku každého z nás a ptá se: „Jak se vám
žije v církvi a s církví?“ A je teď na každém z nás, jestli mu odpovíme jako ti,
o kterých píše Matouš v 8. kapitole 29. verši (ovšem jejich volbu bych já osobně
tedy nepreferoval, už jen z pohledu na jejich další cestu), anebo odpovíme:
„Děkujeme za optání, Svatý otče, tohle je dobré, tohle bychom potřebovali a tohle
by bylo třeba vyřešit.“
Jak na to? Je to docela jednoduché. Dohodni se s dalšími čtyřmi až sedmi
a pověřte jednoho z vás, ať mne kontaktuje, abychom se dohodli, jak dál.
Pro skupinku to znamená se tak třikrát asi na hodinku a půl v bratrském duchu
sejít (kdo bude chtít, může i víckrát). Ti, kteří nemohou skupinku složit a chtějí se
zapojit, ať se mi ozvou také, nějak to poskládáme. Strach z toho, že třeba nemám
teologické vzdělání nebo nejsem žádný skupinový řečník – není na místě, jelikož
Duch Svatý dokáže promlouvat hlasem každého, kdo mu svůj hlas v dobré víře
nabídne, a Pán Ježíš si vybíral apoštoly právě z obyčejných lidí. Věřme tedy nejen
v Boha, ale také Bohu.
Na zástup zástupců pracovních skupinek se těší Martin Vitvar, buď osobně,
nebo na telefonu 776082867, eventuelně na mailu mar.vitvar@seznam.cz. Čas
na vytvoření skupin máme do konce tohoto roku, na práci v nich pak do konce
února, takže není na co čekat, čas letí.
MARTIN VITVAR

Pojďte dál ..

Jak Martin v předchozím textu uvedl, všem nám je nabídnuto sdílet svůj pohled
na naše prožívání a zkušenosti víry ve společenství naší církve se samotným
Svatým otcem, který chce slyšet o realitě, ve které žijeme. Rádi bychom s Vámi
krátce sdíleli cestu našeho společenství k zapojení se do synody a také vás k tomu
povzbudili.
Každé úterý se naše společenství schází v prostorách České zemědělské
univerzity v Praze s naším páterem Matušem Kociánem na mši a poté pokračujeme
vlastním programem.
Povzbuzeni naším páterem jsme jedno z našich setkání nedávno věnovali
14
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významu samotné synody a jejímu porozumění. Čerpali jsme také z internetových
článků i z videí na YouTube. Zároveň jsme se zajímali o možná témata
a rozhodovali se, zda bychom se měli do synody aktivně zapojit či nikoliv,
případně na jaké z deseti základních témat se zaměřit.
Vzhledem k tomu, že píšeme tento článek, je zřejmé, že jsme se rozhodli říct
této výzvě „ano“. Myšlenka synody je totiž pro nás natolik silná a zajímavá, že by
bylo škoda tuto příležitost ke společnému sdílení a naslouchání promarnit.
Jako velký přínos vidíme v synodě možnost sblížení nás coby Božího lidu, a to
jak napříč farnostmi, tak v rámci farnosti, což se nám jeví o to cennější v této jinak
poměrně izolované době.
A jak naše setkání probíhalo? Na začátek jsme přemýšleli o tom, o co vlastně
synoda usiluje, zda a v čem vidíme její možné přínosy pro církev, ale i naše
společenství atd. Také jsme se za synodu společně modlili modlitbu za průběh
synody a kus setkání jsme také věnovali hře „Co máme společné“ (snaha sepsat co
nejvíce sdílených hodnot nebo faktů o nás), abychom se na sebe lépe naladili
a našli na úvod to, co naše malé společenství spojuje.
Na našem příštím setkání bychom rádi rozvinuli téma č. 5, které jsme vybrali
jako nejvíce aktuální pro společnou cestu našeho studentského společenství. Jde
o téma spoluodpovědnost za misijní poslání. Otázky, které jsou v rámci tohoto
tématu pokládány, budeme hlavně vztahovat na prostředí našich univerzit, a tak
jsem zvědav, na co nasloucháním Duchu Svatému promlouvajícímu skrze nás
přijdeme. Každopádně věříme, že se navzájem obohatíme svými postřehy
a nápady, a snad se nám podaří dojít k nějakému závěru, který předáme dále
a přeneseně se možná dostane až k rukám Svatého otce. Nicméně už naplnění
prvního z těchto cílů nám dává veliký smysl a věříme, že i pro vás může být
zapojení do synody velmi inspirativní a sbližující.
VOJTĚCH PODZIMEK A VERONIKA KARIČÁKOVÁ
Modlitba za synodu
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OTÁZKY A ODPOVĚDI
Letos proběhly v naší farnosti volby do pastorační rady. Co vlastně
pastorační rada je, jaká je její role v církvi a co od ní mají očekávat
farníci?
Stručně napsáno, pastorační rada farnosti má pomáhat faráři, aby se „rozvíjela
pastýřská péče“ ve farnosti. Tak o tom čteme v Kodexu kanonického práva (CIC),
který dává základní „mantinely“ životu společenství církve. Kánon 536 CIC vybízí
biskupa, aby spolu s kněžskou radou (což je jeho poradní orgán) zvážil, jestli
na území jeho diecéze vzniknou pastorační rady ve farnostech, a pak i stanovil,
podle jakých pravidel budou fungovat, aby se rozvíjela „pastýřská péče“.
V naší diecézi v roce 1999 pan biskup Dominik Duka rozhodl, že pastorační rady
by měly, pokud to bude možné, vzniknout v každé farnosti (nebo farním obvodě),
a zároveň vydal stanovy, kterými se řídí jak jejich ustanovení, tak způsob práce. Ty
jsou dostupné na webových stránkách Biskupství královéhradeckého.
Pastorační rada je a má být pro faráře, který je zodpovědný za farnost, poradním
i nápomocným orgánem. Mají vzájemně spolupracovat na tom, aby se farní obec
stávala stále víc živým společenstvím věřících. Je pravdou, že toto se často znovu
a znovu učíme. Jak tu vzájemnou a obousměrnou spolupráci kněz – členové
pastorační rady, protože členství v pastorační radě není na „doživotí“. Tak se
učíme rozlišovat i to, co by napomohlo, aby farnost byla víc „živým
společenstvím“ věřících.
Jak volení, tak jmenovaní členové nejsou v radě jen za sebe. Měli by být takovým
spojovacím článkem mezi duchovním správcem a všemi farníky. Proto je na místě,
abyste za nimi přicházeli a říkali jim, co by bylo dobré probrat, společně zvážit
a realizovat tak, aby to rozvíjelo a prohlubovalo život farnosti.
V naší (místní) církvi takové zapojení věřících do života farnosti a svým způsobem
i do spoluzodpovědnosti za život farnosti nebylo běžné (zvl. za totality), ale
ukazuje se, že do budoucna to bude stále více potřebné. Už proto, že kněží bude
spíš míň než víc a „rozvíjející se pastýřská péče“ se bez spolupracovníků bude
dělat ve stále větších farních obvodech jen velice těžko.
P. PAVEL
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Krátká úvaha a povzbuzení pro ty, kteří zůstanou
na Štědrý večer sami

Vstoupili jsme do období adventu (příchodu, očekávání) oslav narození našeho
spasitele Ježíše Krista. Od určitého věku mně ale začaly být bližší Velikonoce
(ukřižování a zmrtvýchvstání našeho Pána). Je to možná dané také tím, jak nám
přibývají léta a pomalu stárneme, tak se blížíme k našemu konci pozemské pouti
a ocitneme se před branami věčnosti. K tomu je blíž příběh velikonoční. I když
v křesťanském pojetí jsou větší a významnější Velikonoce, nepodceňujme Vánoce
(oslavu narození Ježíše). Nebýt totiž Vánoc, nemohly by přijít ani Velikonoce.
Vánoce jsou vedle náboženského pojetí také významné tím, že se sejde rodina.
Téměř každý se narodíme do nějaké rodiny. Ovšem může nastat situace, že vaši
nejbližší se odeberou na věčnost, nezaložíte vlastní rodinu nebo se i rozvedete či
nemáte děti. Zůstanete sami. Ale opravdu zůstaneme sami? Nikoliv. I v takovéto
situaci si Štědrý den udělejte slavnostnější a uvědomte si, že je s námi Pán Ježíš
a Bůh Otec. Vždyť nám Ježíš řekl: „Nebojte se, já jsem s Vámi až do skonání
věků.“ A pokud již nemáte rodinu, mějte přátele. Přátelství je veliký dar (tím nejste
v izolaci). Pokud to půjde, jděte na Štědrý den na mši svatou, kde se můžete
nejintimnější formou setkat s naším Pánem, a tam oslavme Jeho příchod na svět.
Požehnané svátky a hodně lásky Vám přeje
MIREK BLAŽEK

Z činnosti místní organizace
České křesťanské akademie
Z důvodu pokračující epidemie koronaviru jsme opět rozhodli, že
zatím odložíme pořádání přednášek. Přesto ústředí ČKA uspořádalo
23. října 2021 v Praze v Emauzském klášteře VII. ročník „Fóra dialogu“, tentokrát
na téma „Role institucí v čase krize“.
Každá z přednášek se nahrává na videokameru, a proto zájemci, kteří se
nemohli zúčastnit přímo, mohou tyto přednášky najít na internetových stránkách
ČKA.
Doufejme, že příští rok se pandemická situace zlepší a budeme bez problémů
v pořádání přednášek pokračovat.
Všem farníkům přejeme požehnané vánoční svátky, hodně pevného zdraví jak
letos, tak i v příštím roce.
ZA MO ČKA MIROSLAV BLAŽEK
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Camino Primitivo
Ani letos jsme neporušili 18letou
tradici a v měsíci září jsme se vydali
na cestu. Tentokrát měla naše cesta
převážně duchovní a poutnický charakter.
Naším cílem se stala nejstarší severní
cesta do Santiaga de Compostela, k hrobu
Ježíšova učedníka svatého Jakuba
Staršího. Vyrazili jsme v pátek 17. 9.
odpoledne. Dodávka pojmula šest poutníků: Janu Tauchmanovou, Laďku
Vitvarovou, Martina Vitvara, Vaška Vitvara, Davida Rejlka, Jardu Nováka, včetně
zavazadel a zásob na 17 dnů.
S krátkými zastávkami jsme druhý den dorazili do plánovaného cíle prvního
noclehu poblíž Ovieda. Našli jsme krásné místo na pobřeží a zažili první noc pod
širým nebem. Po nedělní bohoslužbě jsme dorazili do Ovieda a po získání
prvního razítka do Credencialu (deník poutníka) jsme vyrazili na první etapu.
Jeden z nás vždy plnil roli řidiče, dorazil do plánovaného cíle a pokusil se najít
místo noclehu, vhodné bylo s nějakou stříškou, ale většinou pod širým nebem
a plachtou. Také jsme dvakrát využili ubytování v místních albergue. Každé ráno
po snídani jsme se pomodlili breviář, to nás vedle značek ve tvaru mušle
hřebenatky a navigace spolehlivě vedlo k cíli.
Hned prvního dne pouti jsme se ujistili, že bez námahy a potu by to nebyla ta
správná pouť. Krajina byla hornatá, a tak se šlo do nebo z kopce. Denní trasy se
pohybovaly mezi 20–35 km a večer jsme masírovali rozbolavělé svaly. Už
na začátku trasy se objevily první puchýře, čímž jsme získali na delší čas
spolehlivého řidiče. Každodenní námahu jsme obětovali na určitý úmysl. Také se
snesla kritika na jednoho upovídaného poutníka... „Jde na pouť, a hubu nezavře!“
Počasí bylo slušné, převážně polojasno, což jsme díky snesitelné teplotě ocenili.
Občas i zapršelo a jednoho rána jsme vycházeli ve slušném lijáku. Pršelo celý den
a po chvíli bychom již marně hledali kousek suchého oblečení. Proto jsme se
večer ubytovali v albergue. Tady jsme se seznámili s mladšími poutníky z několika
zemí, se kterými jsme se následně potkávali. Nejvíce je oslovila naše slivovice,
v překladu „czech water“. Takovou vodu asi nikde jinde nemají... Krajina, kterou
jsme procházeli, byla krásná, malebnost doplňovaly vesničky s kamennými domy
a starými sušáky na kamenných sloupech. Kostely byly spíše menší, kamenné,
hřbitovy s nadzemními hrobkami upoutávaly pozornost. Na pastvinách se pásla
stáda krav a zdá se, že se většina místních obyvatel živí zemědělstvím. Velkou část
cesty jsme potkávali málo poutníků. Většina z nich vyrážela z ubytoven – albergue
ještě za tmy, aby do další dorazili včas a byli ubytováni. Nás tyto problémy
netrápily. Vstávali jsme až po rozednění, posnídali jsme (převážně bábovku
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a vánočku, kterými nás doma bohatě vybavili) a po modlitbě jsme se vydali
na cestu. Během dne jsme se posilnili svačinou a večer na plynovém vařiči uvařili
výbornou večeři. Po osmi dnech jsme sešli z kopců do města Lugo. Tam se k nám
připojila sedmá účastnice, doktorka Petra, která přiletěla za námi do Santiaga.
O 50 kilometrů dále v městě Melide se setkávají tři poutní cesty, naše, Francouzská
a Portugalská. Tady začal pravý poutnický ruch, chvílemi jsme kráčeli v zástupech.
Zde jsme konečně potkali českého poutníka. Pobavil a poučil nás svým zážitkem.
Při putování podél pobřeží ho v batohu tížily těžké turistické boty. Bylo horko,
a když potkal krajany surfaře, poslal po nich boty domů. Pak ale sešel na naši
horskou část cesty. Jeho nohy v sandálech byly hojně oblepeny náplastmi a hořce
litoval minulého rozhodnutí. Tak jsme si uvědomili, že zdánlivé ulehčení zkoušky
může někdy přivodit velké problémy. Po dvanácti dnech jsme dorazili do Santiaga
de Compostela. To nás přivítalo davy poutníků. Než jsme zjistili, kde získáme
potvrzení o cestě, byla u vstupu do chrámu velká fronta. Prošli jsme krásnou část
starého města a odpoledne jsme navštívili katedrálu. Snad jsme zažili i působení
Ducha svatého. V katakombách u truhly s ostatky sv. Jakuba jsme najednou byli
sami a mohli jsme se v klidu pomodlit a usebrat. Na večerní bohoslužbu jsme se již
z důvodu covidových omezení nedostali, a tak jsme vyrazili k moři na „Konec
světa“. Tato část pobřeží je opravdu krásná. Rozeklaná skaliska a rozbouřené moře
byly krásným zakončením naší pouti. Na návrat domů jsme měli ještě dva dny,
a proto jsme si ho ještě zpestřili na francouzském pobřeží. Celkem jsme ušli cca
300 km a ujeli cca 6000 km. A ještě pro pobavení zápis z deníku Laďky: „Škvíra
má pod kufrem ulitou mramorovou bábovku. Dávám ji do placu. Ta, co je
připravená, mu moc nechutná, chce jinou.“ A další záznam praví: „Martin jde ještě
4 km. Kdybych dobře slyšela, šla bych s ním.“
A poučení: Škvíra
si vzal na cestu
objemný kufr. Ten
během cesty získal
několik nelichotivých
komentářů a na konci
pouti tvar ostatních
batohů.
Děkujeme Martinu
Vitvarovi
za výbornou
organizaci celé pouti
a bezpečnou
dopravu!
JARDA NOVÁK
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ZPRÁVY Z OBLASTNÍ CHARITY JIČÍN

„Již 15 let pomáháme lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.“
Skauti se zapojili do podzimní Sbírky potravin
Součástí DNA skautského hnutí vždy byla a je ochota pomáhat druhým. A naši
novopačtí skauti to opět prokázali při Sbírce potravin, která proběhla v sobotu
20. listopadu v prodejně Penny v Nové Pace.
Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím
nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. Je organizována
ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank
ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské
odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy,
NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, dm drogerie
markt, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco
a Rohlik.cz.
Chtěli bychom jim všem moc poděkovat za sobotní pomoc, která se vedla
ve velmi přátelské a milé atmosféře. Poděkovat je třeba za jejich úsměvy, ochotu
a vstřícnost, s jakou rozdávali letáky, informovali dárce o akci i za to, jak vždy
poděkovali za darované potraviny nebo drogerii. „Bylo úžasné být u toho s nimi,“
shrnula stručně celou sobotu Šárka Barešová, vedoucí Dobrovolnického centra,
která celou sbírku na Jičínsku koordinovala.
Sbírka úspěšně zaplnila sklad v Jičíně a bude pomáhat potřebným následující
měsíce. Celkem se v Jičíně a Nové Pace vybralo 2,5 tuny potravin a drogerie.
Tříkrálová koleda se blíží
Rok 2021 končí a Tři králové si pomalu opět nacvičují koledu a přání všeho
dobrého do roku 2022.
Kašpar, Melichar a Baltazar vám chtějí letos popřát a zazpívat osobně a věří, že
se v termínu mezi 1. a 16. lednem setkají i s vámi. A pokud ne, tak doufají, že si
všimnete jejich pokladniček v obchodech, firmách, lékárnách nebo na úřadech,
jako tomu bylo i minulý rok.
Mnoho dětí i dospělých koordinátorů se na koledu moc těší. Tři králové uvítají
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i další dobrovolníky a nadšence. Kdo si chce v jejich oblecích také zazpívat, najde
vše potřebné na webu https://jicin.charita.cz/jak-pomahame/trikralova-sbirka/.
Velkou pomocí bude Třem králům současně informace a doporučení, kde by
mohli umístit statickou pokladničku nebo jen plakátek.
Protože mnohým z vás se líbila on-line koleda, připravuje se i tato varianta.
Další aktuální informace postupně zveřejníme na webu www.charitajicin.cz nebo
Facebooku.
Charitní šatník v Jičíně
Oblastní charita rozšiřuje své aktivity o další zajímavý projekt. Na autobusovém
nádraží v Jičíně otevře v listopadu Charitní šatník. Za velmi zajímavé ceny v něm
bude nabízet použité oblečení.
„Každý týden se na nás obrací lidé s nabídkou nejen použitého oblečení. Proto
jsme se rozhodli této situace využít a se souhlasem dárce je prodávat za minimální
ceny dalším lidem.“ Prospěch bude hned několikanásobný. Vedle nabídky
pěkného a dostupného oblečení budou výnosy z šatníku podporovat další rozvoj
sociálního podniku, který místní Charita provozuje. Vzhledem k tomu, že součástí
sociálního podniku Veronika je i prádelna, veškeré oblečení bude desinfekčně
vypráno, a Charita tak může garantovat jeho čistotu.
Otevírací dobu a další informace najdete na webu www.charitajicin.cz.
Dobrovolnické centrum
17. listopadu 861, Jičín 506 01
Bc. Šárka Barešová, vedoucí centra
dobrovolnici@charitajicin.cz
tel.: 733 741 692
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CITÁT Z BIBLE, KTERÝ MÁM RÁD
„Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti
nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.“ Mt 13,44
Tento citát z evangelia všichni dobře známe. Často je nám připomínáno, že
máme o poklad, kterým je Nebeské království, usilovat, dát všechno, co máme,
abychom ho jednou získali. Z letošních exercicií jsem si ho ale odnesl v jiném
světle. Pokladem, který je hledán, jsem já sám. Já sám / každý člověk je hledán
Bohem. Ježíš jde po poli světa, aby mě / tebe našel. Jsem pro něj poklad, který
možná teď nezáří, protože je na něm „hlína“..., jsem poklad skrytý v poli světa...,
ale Pán ví o jeho hodnotě a udělal všechno, aby ho získal. Dal všechno, co má, dal
za něj svůj život. Stál jsem / stáli jsme mu za to. Je radostné a povzbuzující vědět,
že jsme pokladem v Pánových očích. On zná naši hodnotu i přesto, že jako
poklad teď třeba momentálně moc nezáříme... On ho chce vyzvednout „z hlíny
země“ a dát mu znovu zazářit... a to je krásné a povzbuzující, ne?
P. PAVEL

KNÍŽKA, KTEROU DOPORUČUJI
Milí farníci, je to už nějaký pátek, co jsem četla knížku.
Nejsem takový čtivec,
ale když už na zajímavou knihu
narazím, tak jsem vždycky ráda. Od pátera Jana Rybáře jsme
dostali dokonce věnování, když měl v roce 2017 přednášku v
malém sále MKS. Od té doby si ji ráda znovu a znovu prolistuji. Jmenuje se Deník
venkovského faráře a jedná se o rozhovory Josefa Beránka s Janem Rybářem.
Tato kniha získala první místo v ocenění Dobrá kniha KT.
Páter v ní líčí své životní cesty a vše, co prožil na své cestě
ke kněžství, při vstupu mezi jezuity, ale také během II. světové
války, při nástupu komunistické totality, ve vězení
a pod permanentním dohledem StB.
V knize mě nejvíce oslovilo, jak páter Rybář uměl lidem
správně přiblížit pravý význam křesťanské víry a uměl jim
naslouchat. „Chceš-li vést lidi k naději, co pro nás Bůh chystá,
musíš o tom být sám přesvědčený!“ (úryvek)
Ještě se mi líbí kniha Zázrak v Neratově, také moc pěkná. Takže je určitě lepší
místo televize si vzít do ruky knihu, protože ta člověka aspoň nenaštve.
Přeji nám všem pokojný adventní čas.
LENKA
24
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Čtenářů, kteří rádi sáhnou po historickém románu, bych
doporučil knížku Longinovo kopí (autor je katolický spisovatel
Louis de Wohl). Vypráví příběh římského vojáka Cassia Longina,
jenž, jako nikdo jiný, velice dobře ovládal svou zbraň – kopí.
Longinův životní příběh lásky, zrady a pomsty, hledání nového
začátku a smyslu života začíná v antickém Římě plném intrik
a vrcholí v Jeruzalémě tím, že byl osobně u nejdramatičtější
popravy světa – Kristova ukřižování. Byl to právě on, kdo kopím
probodl Kristův bok. Ježíšova smrt a událostí s ním spojené ho
zasáhly. Tím ale životní příběh vojáka Longina nekončí, spíše začíná jeho nová
etapa, o té se ale v románu už nepíše.
Pozadí románu v převážné většině tvoří události podle evangelií. Všem, kdo se
chtějí na události evangelia podívat „jiným“ pohledem, vřele doporučuji. Román
jsem četl pomalu na „jeden zátah“. Je to doporučeníhodné čtení na dobu postní.
P. PAVEL KALITA

Malá ochutnávka z knižních večerů
pořádaných Našim knihkupectvím
ve spolupráci s Gymnáziem v Nové Pace

DOC. PHDR. JAN HÁBL, PH.D.:
NA CHARAKTERU ZÁLEŽÍ: JE DOBRO UČITELNÉ?

Setkání s panem docentem Háblem na půdě naší školy bylo jako ze sna. Vysoký,
statný muž s bílými vlasy, který mluví pomalu a laskavým tónem a u toho se
usmívá, působí v dnešním světě jako zjevení. Moudro, které kolem sebe šíří, musí
každého posluchače přimět zamyslet se.
I my jsme se na chvíli zastavili a zamysleli. V aule novopackého gymnázia jsme
se zaposlouchali do slov o moudru, etice, morálce a dobru. Je možné člověka
naučit být dobrým? To je otázka, na kterou není lehké najít odpověď. Mládeži je
ale potřeba tyto otázky pokládat, tím spíš, že studentky pedagogické školy jednou
budou těmi, kdo ve své profesi bude děti učit, jaké chování je přijatelné, a samy
půjdou dětem příkladem. Jako učitelky v mateřské škole nebo vychovatelky
ve družině budou hrát významnou roli ve vytváření norem chování budoucích
generací.
Pan docent Hábl působí na katedře pedagogiky a psychologie hradecké
univerzity, vydal několik publikací, jejichž společným tématem je J. A. Komenský
a jeho přesah do dnešní doby, s důrazem na lidskost. Téma Komenský také
dominovalo odpolednímu setkání pana Hábla s veřejností. Jako kouzelník tahá
barevné šátky z klobouku, tak pan docent Hábl představoval jedno po staletí
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platné moudro po druhém a nám nezbylo než se nad sebou zamyslet a zpytovat
svědomí. Konej dobro, a to i když se nikdo nedívá!
I jednotlivec může změnit svět k lepšímu, když začne sám u sebe. Každý den
máme nespočet příležitostí v sobě to dobré odhalit a lidem kolem sebe zpříjemnit
den. Takové dobro je naštěstí nakažlivé.
RP

OSOBNÍ RECEPTÁŘ PRO ZDRAVÍ A POHODU S MARGIT SLIMÁKOVOU

Margit je pro mě dlouholetou inspirující osobností v umění jak žít a nezbláznit
se. Její přednáška se tentokrát týkala její nové knihy Osobní receptář pro zdraví
a pohodu. Bylo nás zde pomálu, přijmout vládní nařízení ze dne na den je někdy
velmi složitá záležitost, a tak opatření přijatá od pondělí s tím, že Margit byla
naplánována na den poté, bylo pro některé zájemce náročné přijmout, zpracovat
a přijít.
Nicméně její osobnost, klid a energie, s kterou představovala svoji knihu,
de facto svůj léty ověřený životní styl, nám dal na vše na chvilku zapomenout.
Margit tentokrát mluvila nejen o stravování, ale i o tom, jak by se měl člověk tak
trochu vrátit k opravdovému životu. Jít ven, chodit na procházky do přírody jen
tak, pořídit si psa, jíst tehdy, když mám hlad, nakupovat skutečné potraviny a vařit.
Jíst to, co nám roste přímo na zahrádce či v okolí (sousedovic okurky jen tehdy,
pokud nám je přes plot nabídne ). Vzpomenout i na recepty našich babiček
a zkusit třeba kvašenou zeleninu.
A tak vlastně tak trochu zabrousím do rubriky FL „Kniha, kterou doporučuji“
a vřele její Osobní receptář pro zdraví a pohodu či její předchůdkyni Velmi osobní
kniha o zdraví doporučuji.
LP

„O zdraví od A až do Z. Nádherná komplexní publikace, která Vás provede všemi
zákrutami životního stylu. Je v ní obsaženo vše, od výživy přes stres po pohyb
i budování vztahů.“
prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
MAREK ORKO VÁCHA: ETIKA ODPOVĚDNOSTI

Díky úsilí Bohunky Korbelářové se v pátek 26. listopadu v prostorách gymnázia
konala přednáška známého kněze a vysokoškolského pedagoga Marka Orko Váchy
na téma „Etika odpovědnosti“.
Marek Orko Vácha je ohromnou a inspirující osobností. Je známý mimo jiné
z obrazovky TV Noe, kde je častým hostem.
Na přednášce mě nejvíce oslovily následující myšlenky.
Život každého z nás je umělecké dílo. Je třeba se snažit, abychom na konci života
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mohli říci: „Dílo se podařilo.“ Toto „umění“ není zadarmo, je třeba trénovat.
Podobně jako zahrání náročného díla vyžaduje od hudebníka dlouhý a náročný
trénink, tak žít náš život jako dobré umělecké dílo vyžaduje úsilí.
Jsou umělecká díla, která kdyby nikdo nevytvořil, tak by jednoduše nebyla.
Pokud by např. Antonín Dvořák nenapsal Novosvětskou symfonii, tak by ji nikdo
jiný nenapsal. Naproti tomu vědecké objevy jsou většinou otázkou času. Z dějin je
známo několik případů, kdy ke stejnému objevu došli různí badatelé nezávisle
na sobě.
Život každého z nás je naprosto jedinečný a pro Boha důležitý. Je třeba žít
„svůj“ život, ne se dívat na „cizí“ životy v televizi.
Přednáška byla zakončena citátem izraelského premiéra z padesátých let: „Být
v Izraeli realistou znamená věřit v zázraky.“
JN

JOSEF KOCOUREK A PŘÍBĚHY Z NOVOPACKÉ REÁLKY ANEB PACHATELÉ
SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU - KNIŽNÍ VEČER S JAROMÍREM TYPLTEM
Venku tma a plískanice, i škola působí v posledním listopadovém podvečeru
pochmurně. Dorazí někdo? Může téma zapomenutého packého spisovatele
vzbudit zájem?
Organizátoři i někteří návštěvníci se tázavě obracejí ke dveřím. Víc nás
nepřijde? Tichého pozorovatele může pobavit, když Jaromír Typlt, druhá
nejdůležitější osoba tohoto setkání, uklidňuje ostatní. Prý počet deset plus nijak
výrazně nekoliduje s tématem, jemuž se záhy budeme věnovat.
Souboj se zasněženými chodníky vyhrává i poslední návštěvnice, dveře auly se
zavírají, knižní večer začíná, stejně jako naše pomyslné putování v čase. Prohlížíme
si zelený přebal knihy, jež má v brzkých dnech vyjít v nakladatelství Akropolis
v rámci edice Skrytá moderna. Jedná se o soubor tří novel Josefa Kocourka
(rodáka z nedalekého Brda) Jensen a lilie, Modrá slečna a Kráska s ilustracemi
novopackého výtvarníka a sochaře Ladislava Zívra a předmluvou Jaromíra Typlta.
Poutavé vyprávění nás pohltí, atmosféra místa, jež v různých dobách patřilo
do života obou gymnazistů, Josefa i Jaromíra, spolu s úryvky z Kocourkových
textů plní svou roli. Zapomínáme na nečas tam za okny, procházíme spolu
s mladým Josefem Kocourkem chodbami novopacké reálky, někteří přitom
vzpomínáme na svá studentská léta.
Když naše setkání v komorní atmosféře gymnaziální auly končí a dochází
na loučení, smutek nás nepřepadá. Těšíme se na knižní podobu Kocourkových
novel a také na další setkání s Jaromírem.
Vlasta Drábková, učitelka českého a anglického jazyka na novopackém gymnáziu
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