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„Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění!“
Od 24. února nás v letošním roce provázejí zprávy o válce na Ukrajině.
Nesmyslné, zbytečné válce na Ukrajině. Už před tímto datem se objevovaly zprávy,
že by k nějakému vojenskému konfliktu mohlo dojít, ale nevěřili jsme. Nevěřili
jsme, že by někdo mohl v jednadvacátem století v Evropě rozpoutat válku, která
přináší jen veliké škody, utrpení a smrt nejen vojákům. Nicméně stalo se. Letošní
postní doba tak dostala do vínku kříž. Pořádný kříž. Abychom ho unesli, je potřeba
jej spojit s Kristovým křížem.
Kristův kříž je znamením lásky. I na kříži Pán prokazoval lásku. Lotrovi, který
byl ukřižován spolu s ním. Své Matce, svému učedníkovi... Kristův kříž dává sílu,
abychom i my tváří v tvář obrovskému zlu, jakým je válka, nerezignovali a dokázali
účinně pomáhat těm, kteří to nejvíc potřebují. Abychom pomohli tak, jak každý
z nás může, a nebyli otupělí a neteční ke zlu, k utrpení těch, kteří kvůli válce museli
opustit své domovy nebo přišli o všechno i své nejbližší.
Kristův kříž nás učí modlitbě. Pán Ježíš se na kříži modlí, prosí Otce za ty, „kteří
nevědí, co činí“. Veliké zlo nás většinou paralyzuje tak, že ani nevěříme v sílu
modlitby. Ježíš se ale i na kříži modlí. Modlí se za ty, kteří měli jakýkoliv podíl
na jeho utrpení. Modlí se za jejich obrácení a spásu. Modlitba, které nechybí víra,
má velikou moc.
V neposlední řadě dává Kristův kříž všem křížům, které neseme nebo
přijímáme, naději. Pán Ježíš na kříži zemřel. Jeho mrtvé tělo bylo pohřbeno,
podobně jako těla všech zemřelých. Hroby jsou svědectvím smrti. Ježíšův hrob byl
ale pro jeho mrtvé tělo útočištěm jen na necelé tři dny! Ježíšův hrob je znamením
života! Znamením vítězství dobra a lásky, kterou vždycky hlásal a žil!
Zmrtvýchvstáním jednou provždy přemohl hřích, smrt a satana! Vítězství je v jeho
kříži!

Milí farníci, ať nás všechny znovu prostoupí velikonoční radost z Kristova
zmrtvýchvstání! Ať je nám posilou v lásce k potřebným. Ať je posilou naší naděje
v konečné vítězství dobra. Ať posílí a upevní naši věrnost v modlitbě.
Požehnané Velikonoce!

P. Pavel

Z DIÁŘE FARNOSTI
STALO SE
• Začátkem ledna letošního roku proběhla již tradiční Tříkrálová sbírka, letos opět
také formou klasického koledování.
• V rámci farní části synodního procesu se ve farnosti od prosince do března
scházely a diskutovaly čtyři skupinky.
• Ve čtvrtek 24. února – v době jarních prázdnin – se na faře uskutečnilo herní
dopoledne pro děti.
• Od 17. března probíhá ve farnosti nový cyklus kurzu Alfa.
• V sobotu 26. března se konala postní duchovní obnova s P. Jiřím Hebltem.

ZVEME
• Noc kostelů se uskuteční v pátek 10. června 2022. V naší farnosti bude
pro veřejnost otevřen klášterní kostel a kostel v Úbislavicích.
• Farní den je plánován na neděli 12. června, místo konání bude upřesněno.
• V neděli 18. září navštíví farnost otec biskup Jan Vokál. Při mši svaté
v klášterním kostele společně poděkujeme za dokončení hlavních oprav kláštera.
• Poutní mše svatá ve Stavě bude slavena 26. června v 17 hod., posvícení
ve štikovském kostele 10. července.
• Pouť ve Staré Pace budeme slavit v neděli 14. srpna, novopacká pouť bude die
cadente v pondělí 15. srpna a hlavní poutní slavnost v neděli 21. srpna.
• 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

V prosinci loňského roku se dvakrát sešla synodální skupinka složená ze členů
pastorační rady, aby diskutovala o tématech „naslouchání“ a „rozlišovat a
rozhodovat“. Setkání vedl farní koordinátor Martin Vitvar.
16. ledna 2022 pastorační rada:
• předjednala konání postní duchovní obnovy a děkovné mše svaté v klášteře
na ukončení hlavních oprav klášterního kostela;
• pokračovala v diskuzi o zvolených synodních tématech.
20. března 2022 pastorační rada:
• projednala a odsouhlasila program velikonočních bohoslužeb ve farnosti i konání
pobožností křížových cest na Velký pátek;
• domluvila konání letošní Noci kostelů v klášterním kostele a v Úbislavicích;
• plánovala konání Farního dne v červnu a děkovné mše svaté v klášterním kostele
s účastí otce biskupa v září;
• odsouhlasila pravidla pro pořádání koncertů v kostelích naší farnosti;
• zhodnotila ukončení farní části synodního procesu;
• shodla se na potřebnosti znovuvysvětlení průběhu mše svaté – liturgických
postojů – bude uskutečněno po Velikonocích;
• diskutovala mj. o možnostech otevření klášterního kostela mimo čas bohoslužeb.

Ekonomická rada farnosti se sešla 1. března 2022:
• byla seznámena s výsledky hospodaření farnosti za r. 2021;
• dala souhlas k uzavření smlouvy s obcí Úbislavice o výpůjčce stavského hřbitova
z důvodu opravy hřbitovní zdi a odprodeji pozemku v Úbislavicích (původní
zahrada k faře – pro farnost nyní nevyužitelné);
• projednala plánované investice na r. 2022:
Stará Paka – oprava nátěru oken lodi kostela, revize el. rozvodů a hromosvodu;
Levínská Olešnice – vytrasování a vyčištění srážkové kanalizace, obnova žlabovek
od děšťových svodů, revize el. rozvodů a hromosvodu;
klášterní kostel – oprava omítek a vymalování východní chodby kláštera,
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přeložení dlažby tamtéž, restaurování a doplnění soklů fasády směrem
do rajského dvora, oprava sítě na okně v průčelí, oprava motoru varhan, pořízení
nových oltářních pláten;
severní křídlo – provedení výmalby chodby v přízemí + kotelny,
dokončovací
zednické práce (obklady + dlažba), kotel a rozvod ústředního topení v přízemí,
odvoz sutě;
farní kostel – oprava kamenného ostění portálu;
fara – nátěr střechy, úžlabí, oprava šablon a okapu, nová krbová kamna
v pastorační místnosti;
Úbislavice – oprava a nátěr střechy, odstranění nesoudržných omítek na věži.

CO JE NOVÉHO VE SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍCH DĚTÍ
Jak slýcháte pravidelně v ohláškách, na faře se každé liché úterý schází společenství
mladších školáků. Letos je to skupinka osmi dětí, které si zařadily tento čas
do svého většinou dost nabitého týdenního rozvrhu. Společně hrajeme hry (stolní
i nestolní, známé i neznámé), vyrábíme, kreslíme, tancujeme, ale taky přemýšlíme
nad příběhy z evangelia a modlíme se. Děti každý připravený program přijímají
vděčně a s nadšením: je úžasné, jak se během chvilky dokážou z hlasitého smíchu
a dovádění ztišit a soustředěně poslouchat – a naopak. A tak hodina, kterou
míváme k dispozici, uteče pokaždé velmi rychle. Moc bych si přála, aby tato setkání
nechala v dětech aspoň malou stopu Boží blízkosti a radosti.
Káťa Kuříková
Poprosila jsem několik dětí, aby se samy
vyjádřily k tomu, proč do úterního společenství
chodí:
„Líbí se mi tady, protože tu mám přátele.
Hrajeme tady hry a posloucháme příběhy, kde je
Ježíš. Moc se mi tu líbí. Jsem ráda, že sem chodím. Nejvíc se mi tady líbí místnost
a skříň s biblemi.“
: „Moc se mi tady na spolču líbí, protože tady hrajeme spoustu her.
Chodím ráda na spolčo. Mám tady přátele a líbí se mi tady.“
: Chodím na spolčo, protože se tam naučíme nové věci a hrajeme různé
hry.“
„Hrajeme tady hodně hry a je tu hodně legrace.“
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CSM 2022
Co to je CSM? CSM je zkratka pro Celostátní setkání
mládeže, které se pořádá každých pět let. Před pěti lety, v roce
2017, se CSM konalo v Olomouci. Teď se bude konat
v Hradci Králové od 9. 8. do 14. 8. 2022. Když se říká mládež,
myslí se tím mladí lidé od 14 do 26 let. Mládež pod 18 let
potřebuje mít kartu mladších. Kartička mladších znamená, že
tam nejedete sami, ale s někým, kdo za vás zodpovídá, kdo je plnoletý. Také je
možnost, aby mládež 18+ pomáhala v přípravném týmu. Přípravný tým se podílí
na organizaci nebo výpomoci například v hudbě, informacích, ubytování,
občerstvení atd.
Co vše můžete na této akci zažít? Určitě je to příležitost poznat nové přátele, víc
poznat Boha nebo se dozvědět něco nového na různých přednáškách. CSM trvá
pět dní a program obsahuje mše svaté, zábavu (sport, kroužky) a různé přednášky
(na téma vztahy, víra, aktuální otázky atd.). Z mé vlastní zkušenosti to velice
doporučuji. Na CSM v Olomouci jsem poznal spoustu nových přátel a církev
z jiného úhlu pohledu. Poznal jsem Olomouc a něco nového jsem se dozvěděl. Je
to zážitek na celý život.
Pokud by tě lákalo přijet a zúčastnit se sám nebo s kamarády (spolčem), tak se
můžeš přihlásit na www.celostatnisetkanimladeze.cz a také se tam dozvíš víc
informací.
Lukáš Kužel

Z činnosti Místní organizace České
křesťanské akademie
Po delší době Vás srdečně zveme na přednášku
prof. Pavla Hoška, Ph.D., vedoucího katedry
religionistiky na Evangelické teologické fakultě Univerzity
Karlovy, na téma „Duchovní svět a fantazie v pojetí

J. R. R. Tolkiena“.

Jak vznikl Pán prstenů? Z jakých zdrojů čerpal Tolkien
inspiraci ke svému dílu? Proč říká, že Středozem nevymyslel,
ale objevil? Může člověk fantazií vstoupit do duchovního
světa?
Přednáška proběhne ve čtvrtek 28. 4. 2022 od 17:00
v malém sále MKS; vstupné dobrovolné.
Za MO ČKA Miroslav Blažek
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2022
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VARHANÍCI NOVOPACKÉ FARNOSTI
Služba varhaníka není vůbec žádný med. Moc dobře si ze svého
dětství vybavuji, jak můj tatínek, dlouholetý varhaník ve Staré Pace,
absolvoval neděli co neděli společně s panem farářem tři mše svaté,
protože nedělní liturgie bez varhanního doprovodu byla
nepředstavitelná a jiný varhaník široko daleko prostě nebyl. Není
proto divu, že se, jak nejdřív to šlo, snažil vychovat varhaníky ze svých potomků,
což se mu aspoň v jednom případě podařilo. V novopacké farnosti máme, chvála
Bohu, dobrých varhaníků dostatek, takže většinou více jak jednu mši svatou
v neděli absolvovat nemusí. Přesto vnímáme náročnost jejich služby a děkujeme,
že svojí hrou a zpěvem dělají liturgii krásnější, což většinou oceníme až ve chvíli,
kdy se varhany při mši svaté z jakéhokoliv důvodu odmlčí… mš

Renata Mokrá (a Marek Štumpf )

Ke hře na varhany jsem se dostala tak, že to nejspíše
bylo v Božím plánu. To jsem se takhle jednou
v podvečer vracela domů a cestou jsme se potkaly
s paní varhanicí Marií Ulrichovou. Nebylo to poprvé,
co jsme spolu kousek šly, protože paní varhanice
bydlela o dvě ulice dříve než já. Paní varhanici jsem
znala ještě z doby, kdy učila hru na klavír na lidové
škole umění, já jsem k ní ale nechodila, chodila k ní
moje kamarádka, která pak začala hrát na varhany
ve Studenci asi ve stejné době jako já zde. A když
jsme se tedy tak hezky potkaly, Maruška Ulrichová se
mě bez obalu zeptala, jestli bych se chtěla učit hrát
na varhany. Že by mě učila a že bych pak občas mohla hrát místo ní. Nějaký vnitřní
hlas mi řekl ano, tak jsem taky řekla ano, ale pak jsem se lekla, k čemu jsem se to
zavázala. Jako první věc mě Maruška Ulrichová vzala na faru, kde každý čtvrtek
měly zpěvačky zkoušku pod vedením pana probošta a Maruška k tomu hrála.
Strašně jsem se bála a styděla, ale všichni jsme to přežili, takže jsem pak každý
čtvrtek pilně chodila na faru na zkoušky. Začala jsem i pravidelně docházet
na nedělní bohoslužby na kůr, pan probošt mi obstaral noty s doprovodem
od pátera Břízy a paní varhanice mě začala učit. Šlo to ztuha. To tedy ano. Musela
jsem si přecvičit klavírní způsob hry na varhanický, do toho zapojit nohy, když
jsem občas chtěla zmáčknout nějaký pedál, a měla jsem pocit, že se to nikdy
nenaučím. Pan probošt mi zapůjčil klíče od postranních dveří na kůr farního
kostela, takže jsem mohla chodit cvičit na varhany mimo dobu bohoslužeb. Když
už jsem se jakž takž naučila pár písniček, skončil v Úbislavicích tamější varhaník,
už byl hodně starý a pan probošt mi řekl, abych s ním jezdila každou neděli
FARNÍ LISTY - VELIKONOCE 2022
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do Úbislavic. Tenkrát tam byly mše každou neděli dopoledne po naší bohoslužbě
tady v klášteře. Tak jsme jeli. Cestou to bylo docela fajn, jenže když se před námi
vynořil úbislavický kostel, zachvátila mě hrůza, to však nebylo všechno, protože
na kůru byly varhany, které měly klávesy barevně obráceně, tedy ty, co měly být
bílé, byly černé a naopak. Ty černé klávesy se mi slily v jedno a zoufale jsem
hledala, kde je klávesa c. Taky jsem se bála pustit varhany moc hlasitě, takže moje
první samostatná hra připomínala spíše pištění myší. Ale dobrý. Postupem času
jsem si zvykla, jenom se mi nehodilo každou neděli jezdit do Úbislavic, protože
jsem chtěla jet třeba někam na výlet, tak jsem přemluvila svého bratra, aby hrál
na varhany on. Brácha se naučil poměrně snadno, ochotně jezdil s panem
proboštem do Úbislavic, a dokonce si i v Praze udělal nějaký varhanický
rychlokurz. Trochu více jsem začala hrát, když se mi narodil syn a Maruška mi
navrhla, abych aspoň v pátek chodila hrát místo ní. Tenkrát tady byly bohoslužby
každý den, takže Maruška opravdu měla běhání a hraní hodně. Kromě ní tady
v Pace nikdo nebyl.
Tak jsme se tak pěkně tady s Maruškou střídaly, vzpomínám si, když tu byl páter
Valentýn, začali jsme s bráchou chodit hrát i v neděli večer, hlavně hrál brácha, já
byla spíš doprovod, dokud jsem měla malého syna, téměř vůbec jsem nehrála.
Naprosto neplánovaná byla rychlá smrt paní varhanice. Zbyli jsme tu s bráchou
sami a museli se vypořádat s úskalími varhanní hry, se všemi slavnostmi a svátky.
Ve všední den jsme ale hrát nemohli, vzhledem k zaměstnání to nebylo možné.
V současné době nás varhaníků je několik, je to mnohem lepší, už jsme taky za ty
tři desítky let poněkud zestárli, a když jsem se bráchy ptala, co by napsal o sobě
jakožto varhaníkovi, tak mi odpověděl: „Ale já jsem jenom zastupující varhaník!“
Ano, a přesně tak se cítím i já.

Káťa Trejbalová

Jmenuji se Kateřina Trejbalová, jsem učitelka
v mateřské škole a jsem varhanicí v Levínské Olešnici. Jak
jsem se k této funkci dostala? Na základní škole jsem
chodila na zpěv a učila se hrát na piano u Járy Jiráska ml.
Pak jsem pravidelně začala zpívat žalm, to u nás při mši
ještě hrál pan Jirásko st. Časem pana Jiráska vystřídal Petr
Selvek a já začala někdy hrát Beránku Boží nebo melodii
při přijímání. Pak se stalo, že Petr přestal jezdit a nebyl
nikdo, kdo by hrál. A tím to začalo. „Nikdo nepřijel, zkus
hrát ty!“ A to byl můj začátek varhaničení. Zahrát píseň
podle not je jedna věc, ale zahrát v pravý čas to, co se má,
k tomu ještě aspoň začít zpívat, nezapomenout na začátku ohlásit píseň, vytáhnout
ty správné rejstříky a ve správný čas zesílit či ztlumit, nesplést si pořadí slok atd.,
to už pro mě coby náctiletou varhanici amatérku bylo hodně stresující a náročné.
Od mala chodím do kostela, ale nikdy mě nenapadlo, že budu hrát na varhany a že
7
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je tak složité si pamatovat, co se kdy hraje, když to člověk má začít sám. P. Pavel
Kalita právě nastoupil, když jsem začala hrát pravidelně. Jsem mu velice vděčná, že
se mnou měl a stále má trpělivost a vždy na mě kouknul, když jsem se zapomněla.
Stejnou trpělivost měl i pan probošt. Díky i jemu.
Co pro mě varhaničení znamená? Je to potěšení, že se můžu aktivně zapojit
do bohoslužby. Ale zároveň je to velká zodpovědnost. Na mši musíte přijít vždy
s předstihem, což je s malými dětmi někdy náročné. Pokud zrovna nemůžete,
začnete rozesílat zprávy, kdo by mohl za vás zaskočit, a to mi věřte, někdy není
snadné ho sehnat. Je někde pouť, na kterou chcete s rodinou zajet? První věc,
která vás napadne, je, kdo bude místo vás v neděli hrát. Přece nebude tichá. Díky
všem varhaníkům, kteří mi v těchto situacích vypomohou. Když byly moje dcery
malé, zase jsem trnula, aby nezlobily nebo třeba nepotřebovaly vyřídit nějakou
jinou „neodkladnou“ věc, když budu zrovna hrát. Nikdy nezapomenu
na štědrovečerní mši, kdy Ivanka začala strašně brečet, že chce být s maminkou,
a i když pak u mě seděla na klíně, brečela na celý kostel a já musela přestat hrát
a odejít.
Jsem ráda, že jsem varhanicí, jen je to někdy náročné. Přála bych si, abych si našla
více času na trénování a objevování nových skladeb. Pokud by si někdo chtěl
zahrát v Olešnici při mši, ráda jeho pomoc uvítám. A prosím, promiňte mi, pokud
to někdy pletu.

Jaroslav Moravec

Jmenuji se Jaroslav Moravec. V dětství jsem hrál
na housle. Po absolvování prvního cyklu hry na housle
na základní umělecké škole jsem se rozhodoval, jaký
hudební nástroj si k nim přiberu. Volba padla
na varhany, jejichž hudbu jsem si tehdy oblíbil.
Mimochodem to bylo v době, kdy naše rodina koupila
domeček po paní varhanici Ulrichové, tak to nějak
dohromady vyšlo. Domluvil jsem si hodiny varhan
v základní umělecké škole. Stal jsem se tak hráčem
na varhany, který na rozdíl od většiny varhaníků před
tím nikdy nehrál na klavír. K tomu si dovolím 2
poznámky – i na hudební konzervatoře skládají
uchazeči přijímací zkoušky na obor varhany ze hry na
klavír. Tato oklika pak je znát, když sednu právě ke klavíru, kde úhozem hráč
ovládá hlasitost tónu. V mém případě ji hráč tolik neovládá, protože na to není
od varhan zvyklý…
V létě po roce trénování mě náš pan farář oslovil, zda bych nechtěl tuto svoji
schopnost věnovat jako službu druhým ve farnosti. Souhlasil jsem, vyfasoval knihu
doprovodů ke kancionálu – byla to asi největší kniha, jakou jsem měl do té doby
v ruce. (To bylo ještě před vysokoškolským studiem.) Připravil jsem si lehkou
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mariánskou píseň č. 806 (Máti Páně přesvatá) a vyrazil na mši svatou do farního
kostela.
Bylo to v druhé půlce října, snad 2010. Hrál pan Jirásko. Myslím, že hrál Buď
ve svátosti a hlasitě k tomu zpíval. Ukazoval mi, co a jak je třeba při bohoslužbě
hlídat. Na závěr jsme dali mnou nacvičenou 806. Nalistoval jsem však ve stresu
píseň jinou. Sice se mi zdálo divné, že má najednou jiné předznamenání, ale co v tu
chvíli máte dělat? Asi jiný výtisk, říkal jsem si.
Když jsem začal hrát a pan Jirásko zpívat slova té jiné písně, došlo nám oběma,
že hraju něco úplně jiného. Pan Jirásko začal během zpěvu listovat tu mou píseň
a také nějak plynule přešel zpěvem do té mé písně. Už si to přesně nepamatuji, jaký
to byl stres. To byly mé první varhanické krůčky. V dalších týdnech jsme se s panem
Jirásko začali střídat při hraní – on hrál do přijímání a já po něm, aby nemusel už
zpátky na kůr.
Co pro mě znamená být varhaníkem? Prožívání liturgie jiným způsobem, než
jsem byl do té doby zvyklý. Objevení struktury a detailů liturgie, které bych jinak
neznal. Z počátku jsem měl problémy se na mši svatou soustředit, když jsem hrál.
Zvykl jsem si však. Hra na varhany je oslavou Boha a zároveň komunikací člověka.
Hrou vyjadřuji, co autoři vepsali do not a co já i společenství v kostele zrovna
prožíváme. Odměnou za mou službu mi jsou ty jeden dva stupně Celsia navíc,
které na kůru oproti kostelním lavicím jsou, a společenství hudebníků, zpěváků
a jejich rodinných příslušníků, které jsem díky varhanám a kůru poznal.

Postní duchovní obnova
V sobotu 26.3. proběhla ve skautském domě duchovní obnova
vedená páterem Jiřím Hebltem. Po dlouhé době to bylo setkání
osobní, bez roušek. Prožívala jsem s velkou radostí sílu
křesťanského společenství, které jsem v kontextu posledních let
vnímala jako o to vzácnější.
Hlavním tématem setkání bylo zamyšlení se nad Kristovým
křížem. Jeho počínání na kříži, které by se dalo shrnout do tří
zásadních rovin: Kristus na kříži trpěl, modlil se i miloval.
Každý z účastníků obnovy si v poutavém povídání pátera patrně našel vlastní
inspiraci pro svůj duchovní život. Společné pro nás všechny věřím bylo to, že jsme
byli vděční za vřelé setkání a obohacující podněty.
Pro vlastní život jsem si odnesla zejména posilu k odvaze vzít a nést svůj vlastní
kříž, povzbuzení k modlitbě růžence a celkově větší pozornost k modlitbám nejen
přímluvným, ale také modlitbám svěřujícím do Božích rukou své vlastní obavy,
otázky, problémy.
Duchovní obnova pro mě tedy byla místem pro rozjímání, utužení
křesťanského společenství a velmi se těším na podobnou akci v budoucnu.
lp
9
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Synodální skupinky

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem těm, kteří
našli čas i odvahu a založili synodní skupinu či přijali
pozvání do některé z nich. Dle odezvy vím, že většina
účastníků takto využitého času nelitovala, protože
přínosem nebyl jen zápis odeslaný dál, ale i působení
Ducha sv. v jednotlivých skupinách. V naší farnosti
nakonec plně fungovaly čtyři samostatné kroužky, tedy asi třicet věřících,
kteří při svých setkáních nalezli celou řadu důležitých podnětů, nejen pro
hlavní synodu v Římě, ale i pro naši aktivitu ve farnosti, a o některé z nich
bych se s vámi chtěl podělit. Nechci hodnotit důležitost jednotlivých
podnětů, a tak je nabídnu v pořadí, jak se ke mně dostaly.
- Nedělní bohoslužbu máme SLAVIT. Přicházejme na ni tedy jako
na oslavu – s radostí a otevřeni ke komunikaci s Bohem i bližními.
Se zájmem o ostatní, aby nikdo nebyl v kostele od nás nepovšimnut.
Objeví-li se někdo nový, neváhejme ho oslovit, a bude-li mít zájem,
ujměme se ho a nabídněme vysvětlení, poučení či prosté zorientování
u nás doma v kostele. Jednat vždy s láskou, nevnucovat se za každou
cenu. Zde bych chtěl trochu odbočit a upozornit na to, že i v Nové Pace
máme nyní různé skupinky prchajících před válkou na Ukrajině a někteří
se mohou v kostele objevit, tak nepromarněme příležitost vykonat něco
dobrého a nebojme se je oslovit a nabídnout jim pomoc. Ti, kteří jsou
ubytovaní u našich farníků, to asi nebudou příliš potřebovat, ale mohou
přijít další.
- Buďme vděčni za možnost společného slavení mše svaté a děkujme
Bohu za to. K tomu patří nutnost mnohých díků a proseb za naše
duchovní správce.
- Jsme hlasatelé radostné zvěsti o vykupitelském díle Ježíše Krista, tak se
neplácejme ve zbytečných debatách o nešvarech některých členů církve.
- Je důležité se zapojovat do malých společenství ve farnosti, která
prohlubují duchovní život věřících.
A mnoho dalších doporučení a návrhů vzešlo z těchto požehnaných
chvil. S nimi budou pracovat jak pastorační rada farnosti, tak i další, kterých
se týkají, a ti, kteří budou mít zájem. Některé synodní skupiny plánují
nadále se scházet, a tak jim přeji, aby je naplňovala radost z přítomnosti
Pána Ježíše uprostřed nich, neboť jim svou přítomnost Pán slíbil. (Mt
18,20)
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Martin Vitvar
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SETKÁNÍ S PŘÁTELI Z UKRAJINY PO 25 LETECH
V devadesátých letech jsem se spřátelil se dvěma
děvčaty z Ukrajiny, Táňou a Oksanou. Jako vyučené
švadleny pracovaly v textilní firmě Izabela v Jičíně. Obě
pocházejí z města Vinnica (350–400 tis. obyvatel)
vzdáleného asi 400 km jihozápadně od Kyjeva. Táňa byla jako dítě pokřtěna
v pravoslavné církvi, ale k víře vedena nebyla. Do pravoslavného kostela chodila
jen o některých významných svátcích jako většina ostatních. Vše navíc probíhalo
pod dohledem komunistů (podobně jako u nás). Oksana chodila do katolického
kostela. Děvčata se potkala na učilišti těsně po pádu komunistického režimu.
Oksana zavolala kamaráda kněze do učiliště a tam propagovali katolickou víru.
Díky tomu začala Táňa aktivně žít víru, tentokrát v katolické církvi.
S Oksanou a Táňou jsem se seznámil
ve farním kostele v Nové Pace. Zapojil
jsem je do farního společenství
i do společenství mých přátel, kteří nebyli
součástí farnosti. Po čase se Táňa vrátila
zpět na Ukrajinu, Oksana zde zůstala,
vdala se za českého řidiče, který je vozíval
na Ukrajinu, a má dva téměř dospělé syny.
Před třemi týdny se po 25 letech Táňa
vrátila do České republiky jako válečný
uprchlík i s patnáctiletou dcerou Marií a je ubytována u Oxany, která jí a dalším
dvěma kamarádkám poskytla ubytování v Lužanech. Marie začala navštěvovat
9. třídu ZŠ v Jičíně a ráda by se zapojila do společenství mládeže v jičínské farnosti.
Táňa je ráda, že se opět setkala s dávnými přáteli, kteří jí v nejtěžších chvílích
podali pomocnou ruku.
Mirek Blažek
Děkujeme Táně, že nám poskytla krátký rozhovor
i přesto, že hovořit o nedávno prožitých událostech pro ni
určitě nebylo jednoduché.
Mohla byste nám popsat, jak jste se dostala v 90. letech
do Česka – co Vás sem přivedlo, na co ráda nebo naopak
nerada z toho období vzpomínáte, proč jste se vrátila
zpět na Ukrajinu?
Bylo mi 19 let a chtěla jsem načerpat nějaké zkušenosti v zahraničí a vydělat si
nějaké peníze. Naskytla se mi příležitost přes pracovní agenturu v mém bydlišti
14
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Vinnica, že můžeme odjet na práci do České republiky do Jičína, kde budeme
pracovat jako šičky.
Ráda vzpomínám na lidi ať už z kostela, nebo z pracovního prostředí, se kterými
jsem se v té době v Jičíně seznámila a kteří mi velmi pomohli se tady začlenit.
Vyloženě špatné zážitky jsem tu nezažila.Byla jsem tu asi 2 roky a na Ukrajinu
jsem se vrátila z rodinných důvodů – nemoc maminky, abych jí pomohla.
Jaká byla další léta prožitá na Ukrajině? Jak se změnila Vaše země
za posledních třicet let? Které změny byly pozitivní a jaké problémy Vaše
společnost stále řeší?
Další léta na Ukrajině byla pro mě osobně spíše rodinná záležitost. Narodila se mi
dcera a já se jí věnovala, chodila jsem do práce a žili jsme běžný rodinný život. Co
se týče změn v naší zemi, tak se asi zlepšila infrastruktura měst, vznikly nové
silnice, vzniklo spoustu obchodních center, tím se zlepšily i pracovní příležitosti
pro lidi žijící ve městech a jejich životní úroveň se zvýšila. Bohužel se nezlepšila
situace na vesnicích a lidé, co zde žijí, mají mnohem složitější život než
ve městech. Zde není moc pracovních příležitostí. A proto spousta lidí odchází
do zahraničí, aby si vydělali peníze a posílali je zpět svým příbuzným na Ukrajinu,
aby měli z čeho žít.
Jak jste Vy osobně prožívala události v roce 2013 a 2014 a jak jste následně
vnímala pokusy Ruska obsadit některá ukrajinská území? Některá česká
média píší, že od té doby byla v podstatě Ukrajina ve válce, chápala jste to
tak?
Toto je velmi složitá a komplikovaná otázka a nelze jednoduše odpovědět a já se
nechci do této problematiky zaplést, tak snad se nebudete zlobit, když nebudu
na tuto otázku odpovídat.
24. únor 2022 byl přelomovým dnem pro Ukrajinu a vlastně celou Evropu.
Mohla byste popsat události, které vstup ruských vojsk na území Ukrajiny
spustil ve Vašem osobním životě?
Byl to pro nás velký šok a zároveň velké zklamání, protože do poslední chvíle
jsme byli přesvědčeni, že se toto v 21. století nemůže stát. Život se mi obrátil
zcela naruby. Bohužel situace se dramaticky zhoršovala z hodiny na hodinu a my
se rozhodli odejít ze země, abychom uchránili naše děti před válkou.
Jak probíhala cesta z Ukrajiny do Čech?
Cesta byla opravdu strašná. Všude samý zmatek a chaos. Jeli jsme vlakem. Všude
bylo strašně moc lidí, nemohli jsme se vejít do vlaku. Spousta lidí nechávala své
kufry i na vlakovém nádraží a jeli jen s příručním zavazadlem. Což byl i náš
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případ, přijeli jsme pouze s kabelkou, kde jsem měla pouze doklady. Cesta trvala
dlouho a stání na hranicích trvalo přes 20 hodin. Ale v Polsku už na nás čekali
přátelé, kteří nás odvezli do Čech, a pak už bylo vše dobré.
Zůstali na Ukrajině někteří Vaši příbuzní? Jste v kontaktu? Co prožívají
právě v tomto období?
Na Ukrajině mi zůstalo mnoho příbuzných, a hlavně tam zůstala moje maminka,
která nechtěla odcestovat. V kontaktu jsme každý den. A zatím je dle jejích slov
v rámci možností snad vše v pořádku (žije ve městě Vinnica).
Jak se cítíte tady v Čechách?
Cítím se dobře, jsem ubytovaná u své dobré kamarádky Oksany, kde je o nás dobře
postaráno. Dcera mohla ihned nastoupit do školy, kde se jí velmi líbí, a já jsem si
našla prozatím brigádu. Takže jsme spokojené, že jsme se mohly ihned začlenit
mezi ostatní lidi tady v ČR.
Jakou pomoc by lidé prchající před válkou nejvíce ocenili?
Je to velmi složité. Ti lidé jsou opravdu v hrozné situaci. Víte, že musíte odejít,
nemůžete si nic vzít s sebou a nevíte, kam jít a co Vás potká, a jste pouze odkázaní
na druhé lidi, to jste pak vděční za vše, hlavně za jejich podporu, pochopení
a jakoukoliv pomoc.
Velikonoční svátky budete prožívat v Čechách, mohla byste popsat, jak jste
slavila Velikonoce na Ukrajině? Budete slavit svátky v Čechách stejně?
Velikonoce budeme slavit stejným způsobem jako na Ukrajině. Půjdeme
na bohoslužbu do kostela a ve zbytku dne se přizpůsobíme českým tradicím. Už se
na to těšíme.

Vinnica - sídlo místní regionální rady
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V čem vidíte největší naději
pro budoucnost?
Doufám, že se situace na Ukrajině, ale
i v celé Evropě brzy uklidní a dojde
k nějakému mírovému řešení a my se
budeme moci vrátit zpět do svých
domovů a začít žít normálně. Přála
bych si, aby se to už nikdy
neopakovalo ani na Ukrajině, ani nikde
jinde, a že si z toho vezme svět
ponaučení.
mš
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Cesta s pomocí na Ukrajinu
Jak jste asi zaznamenali, Oblastní charita Jičín zorganizovala začátkem března
první humanitární sbírku na pomoc Ukrajině. Sbírka měla velký ohlas
i na Novopacku a my Vám dnes popíšeme, jak probíhala cesta části sbírky přímo
na Ukrajinu.
Zkušenosti našich kolegů říkaly, že pokud chceme organizovat takovou sbírku,
je třeba mít předem domluvený kontakt a cíl takové sbírky. Proto jsme využili
jedné osoby (říkejme jí třeba „naše spojka“), která žije v ČR a má úzké kontakty
na Ukrajinu. To bylo mimo jiné důležité i proto, že jsme s touto osobou
domlouvali samotný předmět sbírky, tedy co je aktuálně potřeba nashromáždit
a dovézt na Ukrajinu.
Měli jsme tedy informace o potřebnosti zejména potravin, léků a hygienických
potřeb. Ve středu a ve čtvrtek jsme zrealizovali sbírku a bylo třeba ji odeslat. Větší
část šla do překladiště našeho kontaktu, ale dostali jsme nabídku i od dvou mužů,
že náklad dopraví přímo na Ukrajinu. A dobrodružství začalo.
Pánové Dědeček a Valeš vyrazili v pátek dopoledne z Jičína dodávkou, kterou si
vypůjčili u společnosti Stavebni stroje Jičín. Původní cíl byl přechod Przemyśl –
Medyka, ale po domluvě nakonec dorazili o půlnoci na přechod Krościenko (PL)
– Smolnica (UA). Nedůvěra pohraničníků byla veliká, kontrola od armády pečlivá.
Na ukrajinské straně nakonec proběhla vykládka krátce po jedné hodině, v přítmí
poslední lampy u silnice, s domluvenou osobou, která dodržela smluvené místo.
Při návratu zpět na polské území však nastaly určité komplikace, a nebýt „naší
spojky“, naše dvojice by měla asi větší problémy. Při čekání na ukrajinské straně
zažívají pánové Dědeček a Valeš to, co většina z nás vidí pouze v televizi: fronty
žen a dětí, opuštěná auta. Žádný křik, všichni spořádaně čekají.
Když si o tom všem povídáme v kanceláři v Jičíně, je u pana Dědečka cítit jistá
úleva a radost, že s kolegou svoji misi splnili. Na zkratku po opuštěné noční silnici
podél hranice ale rád asi zapomene. Možná pojede ještě jednou se synem, ale už ne
až na Ukrajinu.
Na závěr vyprávění zmínil pan Dědeček poděkování nejen naší charitě
za dobrou organizaci celé akce, ale také obci Ohařice za příspěvek 5000,- Kč
na dopravu a vyzdvihl práci dobrovolníků, kteří celé páteční dopoledne nakládali
krabice a pytle s pomocí do mnoha dalších dodávek.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat i všem lidem z Nové Paky a okolí, že
aktivně využívají naši Burzu pomoci na webu www.charitajicin.cz. Zde
můžete nabízet funkční nábytek, elektro, oblečení, hračky a další věci, které
z kapacitních důvodů nevybíráme v rámci sbírek pro Ukrajinu, ale budou se
v následujících týdnech a měsících třeba hodit. Děkujeme!
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Kousek Charkova v Pecce
V sobotu 19. března v dopoledních hodinách se na faře
ozval telefon. Volal KACPU (Krajské asistenční centrum
pomoci Ukrajině). Kolik lidí prý jsme schopni na faře
v Pecce přijmout. A jestli je možné, aby v ubikaci
s uprchlíky žili i pejskové a kočičky. Přijmeme v krajní
nouzi až 21 lidí, říkám, ale pejskové a kočky by měli své pelíšky v garáži
a ve stodole. Po asi dvou hodinách volal KACPU znovu: „Pošleme vám jen třináct
lidí.“ „Pošlete je,“ potvrdil jsem a snažil se o klid. Celé odpoledne jsem byl
napnutý, ale nevolal nikdo. Chtěl jsem již odjet na mši sv. ve Vidochově, když
v tom náhle opět zazpíval mobil. Tentokrát mužský hlas zjišťoval, který prý je to
dům, že už jsou tady. Když jsem otevřel spodní vchod fary, stálo před ním pět žen
a pět dětí. Všichni na mě upřeně hleděly. U fary byly přistaveny dvě hasičské
dodávky. „Zdrástvujtě… zachadítě…“ pokoušel jsem se o ruštinu. Jeden z hasičů
se mně představil a předával mi seznam dopravených pasažérů. Na faru také
donesl bednu s potravinami. Pak dodal: „Pokud by nestačilo, volejte toto číslo.“
Pozval jsem tedy příchozí do jídelny, dobro požáloval, ale zároveň se začal
omlouvat, že musím takřka ihned odjet na „bogosluženie“. Po návratu ze mše sv.
jsem zjistil, že hosté potřebují přezůvky, protože dlouhou dobu jsou ve svých
zimních botách a nemají žádné ťapočky. S třemi ženami sedáme do auta a
vyrážíme směr Nová Paka. Bylo však zavřeno. Uvěřil jsem navigaci a ženám
přislíbil, že za 15 min budu u Kauflandu v Jičíně. Ani v Kauflandu však bačkory
nesehnaly. Po příjezdu na faru následovalo setkání v jídelně, informace, pokyny a
otázky unavených ukrajinských hostů. Vše odpovídalo tomu, co dělá člověk, který
musí odejít z domu, neví, kam jde, s sebou má jen kufr a cestovní tašku, protože
do vlaku v Charkově si nemohly vzít víc. Před tím spaly týden ve sklepě nebo
na chodbě svých domů. Poplachy, nálety, raketové útoky. Cestovaly 36 hodin. Vlak
s nimi kličkoval Ukrajinou v noci se zatemněnými okny. Sv. Josef nám přivedl 10
válečných migrantů a jako by nám doporučil, abychom se k nim chovali tak, jak by
se k nim choval on se svou manželkou Marií. Já jsem pak procházel tím, čím si
projde člověk, který se s takovými lidmi setká: nadšením, únavou, vystřízlivěním
i překvapením, že se totiž naši hosté nechovají pokaždé tak, jak bych čekal. To však
nemění nic na tom, že je třeba jim pomáhat, snažit se jim naslouchat a hledat
rovnováhu mezi tím, co potřebují, tím, co si jen přejí, a tím, co bych si přál pro ně
já. Věřím, že s přímluvou Svaté rodiny, která také prchala před Herodem, projdeme
i s těmito lidmi také prchajícími před „Herodem“ zkušeností, která se pro nás stane
darem. Pokud se týká pomoci uprchlíkům, můžete psát na email
farnost.pecka@seznam.cz. Děti chodí do škol a našli jsme lékaře, kteří je přijali
nebo přijmou do péče. Sháníme však vhodné nabídky zaměstnání pro ženy.
Antonín Brychta, administrátor farnosti Pecka
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Slovo  slovo přímo od Pána  jak proměňuje naše životy?

CITÁT Z BIBLE, KTERÝ MÁM RÁD/RÁDA
Oslovuje mě citát svatého Augustina: Kdo hledá Boha, hledá radost.
Také z dětství si pamatuji tento citát pro povzbuzení:
Mohli jiní, mohly jiné, tak proč ty ne, Augustine.
Z Bible mám moc ráda citáty Pána Ježíše Krista – to, co On nám říká a je
to velmi poučné.
Za všechny vybírám tento citát:
Ježíš říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít.“ Jan 11,25
Eva Neverklová

Nad citáty z Bible moc nepřemýšlím tak, jestli se mně líbí nebo ne.
Ale oslovuje mě například tento citát:
Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,13–17
Anatol Neverklo

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jak vnímáte soužití evangelíků a katolíků v minulosti,
jak v současnosti? Jaká je podle Vás cesta k jednotě
křesťanů, co máme společného a co nás naopak
rozděluje? Do jaké míry má zde místo tolerance a
do jaké míry již je potřeba stát si za svým
přesvědčením?

Odpovědět krátce se na tyto otázky nedá. Znamenalo by to znovu
připomenout mnohé historické události, které přinesly rozdělení křesťanů
na katolíky a protestanty. Když to hodně zjednoduším, tak za rozdělením
křesťanstva stojí krize. Krize života společnosti i církve, protože to nejde
oddělit. Jsou to spojené nádoby. Věřící lidé vždy zároveň patřili a patří i dnes
do nějaké společnosti, která nějak žije, která má pravidla života, řád,
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strukturu atd. Každá krize generuje touhu po změně života. Generuje ty,
kteří přemýšlejí o jejích příčinách, pojmenovávají je a pak i chtějí udělat
kroky k obnově života, novému začátku. Všichni reformátoři (nemyslím
teď jen ty náboženské) mají své ideje, ze kterých vycházejí, a ideály,
ke kterým směřují. Hodně záleží také na tom, jak je komunikují, a to jak
ve vztahu k těm, kteří jim mohou přinést potřebnou reflexi k jejich učení
a ideálům (žádný člověk nemůže tvrdit, že jen jeho poznání je to jedině
správné), tak i ve vztahu ke společnosti, ve které žijí, zvláště pak k těm,
kteří v ní mají moc, odpovědnost atd.
Na rozdělení křesťanství na římskokatolickou a protestanské církve dnes
nic nezměníme. Historii nejde vzít zpátky. Myslím si, že právě historie je asi
tou největší překážkou sjednocení křesťanů dnes, protože která z církví by
byla ochotna opustit svou tradici (života, učení...), jež tvoří její identitu
dnes? Přesto je potřeba hledat to, co nás spojuje a vzájemně obohacuje.
Na druhou stranu opustit to, co Pán svěřil své církvi, protože to některý
z reformátorů s velikým časovým odstupem od doby života Ježíše Krista
a první církve „viděl jinak“, také není možné. Tradice první církve, zvláště
té apoštolské a poapoštolské (v několika prvních křesťanských staletích), je
neopomenutelným klíčem k pochopení poselství Kristova evangelia. Jen si
zkusme představit, že bychom začali vykládat a žít evangelium jen podle
pohledu života a znalostí člověka 21. století. Znamenalo by to, s velikou
jistotou, že život podle evangelia by měl úplně jiný směr, než jaký mu dal
sám Pán Ježíš a apoštolové, kteří měli jeho evangelium předávat dál. Proto
je tradice křesťanství neopomenutelná i přesto, že bude podrobována
zkoumání či kritice. To, co je v tradici církve Božího původu, vždycky
obstojí a je pevné. Toho je třeba se držet.
Úsilí o jednotu křesťanů spíš vidím jako cestu. Cestu, po které půjdeme
ve vzájemné úctě, respektu, spolupráci... směrem ke Kristu. Když budeme
stavět na tom, co nás spojuje, čím můžeme být přínosem společnosti,
vzájemně se doplňovat, tak budeme naplňovat i poslání, které jako
křesťané máme – žít a hlásat Kristovo evangelium dnes. Čím víc bude
každá z církví blíž Kristu, tím budeme mít, jako církve, blíž i k sobě
navzájem.

P. Pavel Kalita
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Sima Martausová Magušinová
Milé farnice, milí farníci, milé děti. Ráda bych
vám dnes představila slovenskou zpěvačku, která
zpívá krásné písničky. Písně zpívá procítěně a má
krásný hlas. K této zpěvačce jsem se dostala díky
rodičům žáčka, kterému dělám paní asistentku
na základní škole. CD s písněmi jsem dostala jako
vánoční dárek. Písně se mně líbily, ale teprve před
několika týdny jsem zaslechla na rádiu Mária
Slovensko (moje moc oblíbené rádio – můžete si
stáhnout aplikaci) krásnou píseň od Simy
Martausové. Píseň se jmenuje Nečakám. Píseň mě
nabila svojí silou a příjemnou atmosférou a energií.
Někdy ráda poslouchám texty písní Simy Martausové, které jsou mnohdy
nenásilné i odlehčené. Moc se mně ale líbí i melodie, hlas a způsob zpívání
zpěvačky, a hlavně nádech a atmosféra písní. Velmi mě oslovuje píseň Len ma lúb,
dále píseň Zore, Srdce nepokojné a Zachovám si svoju tvár. Vřele doporučuji si
písně poslechnout (například na YouTube či na boomplay.com).
Nyní bych ráda napsala několik řádků o samotné zpěvačce.
„Chcem sa Vám všetkým poďakovať, za to, že ste!
Vďaka vám má zmysel to, čo robím, a vďaka vám má hudba, ktorú vnímam ako
dar od Boha ešte krajší rozmer. Všetky moje piesne sú súčasťou môjho srdca,
a keď môžem toto svoje srdce s vami zdieľať, keď môžem robiť svojimi
pesničkami niekomu radosť, je to to najkrajšie, čo môže byť.“
se narodila 26. února
1988 v Považské Bystrici. Její otec pracuje v domově sociálních služeb a maminka
je učitelkou v mateřské školce.
Sima vystudovala střední průmyslovou školu (obor technicko-informační
služby). V osmnácti letech strávila několik měsíců jako dobrovolnice v kuchyni
ve francouzském mariánském poutním místě La Salette-Fallavaux. Vystudovala
divadelní umění na Akademii umění v Banské Bystrici a během studia začala
skládat hudbu. V roce 2009 se stala vítězkou hudební soutěže Gospel talent.
Od roku 2012 do roku 2015 byla členkou souboru Radošinského naivného
divadla, kde vystupovala ve hře Polooblačno. Později si uvědomila, že pro ni hudba
znamená mnohem víc, a začala se jí věnovat naplno. V roce 2021 se vdala
za Michala Magušina.
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Sima hraje na klavír a na kytaru. Je křesťanskou katolickou zpěvačkou a věnuje
se žánrům folk, gospel, pop a rock. Sama říká, že její víra a vztah s Bohem se
odráží v její hudební tvorbě.
Sima má ráda vysokohorskou turistiku, dokonce vystoupala na nejvyšší horu
Evropy, Mont Blanc. Ráda se věnuje horolezení, lyžuje, má ráda dobré jídlo.
Věnuje se skládání písní a zpívání a tvoření vnímá nejen jako zálibu, ale také jako
poslání a dar od Boha. Ráda píše skladby nejen pro sebe, ale také pro jiné, také
pro filmové či muzikálové projekty.
Miluje hory, dobrou hudbu, klavír, květy, lidi a Toho, kdo je stvořil. Mezi svou
oblíbenou hudbu a hudebníky řadí Katie Melua, Norah Jones, Coldplay, Jaromíra
Nohavicu, Tomáše Kluse, The Piano Guys a slovenské Korben Dallas nebo
Milana Bodnára.
Sima se také věnuje charitativním aktivitám, dlouhodobě vystupuje na akcích
na podporu dětských onkologických pacientů. Od roku 2016 je patronkou
neziskové organizace Deťom s rakovinou. Pro ně nazpívala dvě písně, v roce
2016 Balet a v roce 2020 Zore.
Několik slov z hudební kariéry:
Po vítězství v Gospel talentu začala
s hudební produkcí. V roce 2012 vydala své
debutové album Vyzliecť si človeka. O rok
později následovalo druhé album Dobrý
deň, to som já. Hudební manažer Jozef
Šebo, se kterým se seznámila na podzim
roku 2013, seznámil Simu Martausovou
s kapelou, se kterou později začala hrát.
V roce 2017 byla nominována na ocenění
Slovenka roka v kategorii Umění a kultura.
Své páté album Len tak sa stíšim si v roce
2019 vydala, jako první v pořadí, sama. To
jí umožnilo větší svobodu při tvorbě. Sima
Martausová také nazpívala písně k několika filmům – skladbu Krížová cesta
k filmu 6743 o biskupovi Mons. Michalovi Buzalkovi (z roku 2012), skladbu
Zachovám si svoju tvár k filmu Malá ríša (z roku 2019), skladbu Červené polia
k filmu Správa (z roku 2020).
V roce 2015 složila také skladbu Dobrý deň, to som já k seriálu Tajné životy.
Se skupinou Kryštof nazpívala roku 2019 titulní píseň Hvězdáři k filmu 3Bobule.
V roce 2020 vydala své šesté album s názvem Oslobodená. Informace jsem
čerpala z internetové encyklopedie Wikipedie. Více zajímavostí najdete
na stránkách www.simamartausova.sk.
Anička Machotková
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KNÍŽKA, KTEROU DOPORUČUJI
Velmi ráda čtu
. Každý den ve 12 hodin
na televizi Noe se snažím zhlédnout mši svatou. Když si přečtu Evangelium
na každý den, již dopředu tuším, o čem se bude ten den mluvit.
Jinak je ale škoda, že si málokdy najdu čas
na knížku. Více času trávím čtením článků z novin
a časopisů. K Vánocům jsem ale dostala krásné knížky
o Miro Žbirkovi. V knížce
se dozvídáme
životní příběh Miroslava Žbirky. Knížku sepsal novinář
Honza Vedral.
Pokladem je pro mě knížka plná textů písní Miry
Žbirky. Knížka se jmenuje
a vyšla
v roce 2020. Ke knížce vyšly i 3 CD. Tato knížka mě
moc baví. Vždycky, když slyším písničku od Miry
Žbirky, rychle si jdu písničku najít a sleduji slova písně.
Mira jsem vždycky měla moc ráda, ale teprve až
ve chvíli, kdy zemřel, jsem si uvědomila, jak moc mám ráda jeho písničky. Je to
také díky jeho optimistické povaze a také díky tomu, že Miro Žbirka je jedním
z posledních Čechoslováků, kteří nás opustili.
Moc ráda mám jeho píseň Nejsi sám. V této písni se střídá ve zpěvu se svým
synem a místy zpívají společně. Text si ráda najdu právě i v Songbooku.
Miro Žbirka, ale také Karel Gott nás příjemně doprovázeli celým životem. Nyní
si někdy listuji i v krásné knížce o Karlu Gottovi Má cesta za štěstím.
Eva Neverklová
Velmi

mám

rád knížku
– román o starém Římě za vlády Nerona. –
Takové knížky mám rád.
Nyní čtu knížku
: Z duchovní
korespondence – Pio z Pietrelciny (2021). Celkově mám rád
knížky, které pojednávají o otci Piovi a o víře.
Moc zajímavé čtení je také soubor 11 knih –
.
Anatol Neverklo
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