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Slovo úvodem 
Milí farníci, 

na letošním vánočním přání 

najdete 29. verš 18. žalmu: 

„Hospodine, ty zažehuješ mou 

svítilnu, mou temnotu ozařuješ, 

můj Bože.“ 

Jaké budou vánoční svátky? 

Jaký bude rok 2023? Jsou to otázky, 

kolem kterých možná našlapujeme 

po špičkách, protože lidské jistoty 

po tom, co přinesl letošní rok, 

nemáme skoro žádné. A přesto jednu 

jistotu máme a vánoční liturgie 

ji bude znovu naléhavě připomínat 

našemu srdci: NARODIL SE NÁM 

SPASITEL, tj. KRISTUS PÁN. 

On je Immanuel – Bůh s námi 

a pro nás. To je naše jistota, naděje, 

světlo uprostřed všech našich 

temnot! Bůh je s námi! Proto ať On 

znovu zažehne svítilnu víry, naděje 

a lásky v srdci každého z nás a její 

světlo ať nás bezpečně vede i v roce 

nadcházejícím. 

P. Pavel 

 

 

Co uvnitř naleznete? 

Ohlédnutí za rokem 2022 

Co se stalo ve farnosti 

O obláčce naší bývalé farnice 

Rozhovor s farářem Janem 

Barborkou 

Osobní zážitky ze setkávání 

se v rámci církve 

O sezóně sboru a orchestru 

Vánoční úvahu 

Vzpomínku na pana probošta 

a další články 

Přehled bohoslužeb 
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Editorial
Milí čtenáři, 

končí další kalendářní rok, 

a jestli máte pocit, že nepatřil zrovna 

k těm nejšťastnějším a světlé zítřky 

jsou zatím v nedohlednu, třeba 

po přečtení těchto řádků aspoň 

malinko změníte názor.  

Za velkou částí toho, co se 

událo ve farnosti v posledních 

měsících a o čem jsme se rozhodli 

napsat v těchto Farních listech, stojí 

mladí lidé. V první řadě mě napadá 

Markéta – nová posila našeho 

redakčního týmu. Seznámily jsme 

se, když se v létě stala novou 

členkou chrámového sboru. 

Od začátku mě fascinovala 

samozřejmostí, se kterou 

se zapojovala do života farnosti. 

Na nabídku spolupracovat při tvorbě 

FL kývla téměř okamžitě a to, že teď 

držíte ve svých rukou výtisk 

ve zbrusu nové grafické podobě, 

je zásluhou právě Markéty a jejího 

manžela Lukáše. Oba řádně rozčeřili 

stojaté vody naší redakční práce a já 

pevně doufám, že svůj potenciál 

ještě zdaleka nevyčerpali a přinesou 

svěží vítr i do dalších oblastí farního 

života.   

Na začátek se s vámi podělíme 

o radost, kterou jsme o slavnosti 

Ježíše Krista Krále prožívali 
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s Pavlínou Šulcovou při jejím přijetí 

do řádu trapistek (čtěte na str. 9). 

Jenda Barborka je v pořadí 

druhým knězem, který vyšel z naší 

farnosti a kterého jsme požádali 

o rozhovor (str. 11). I když je sám již 

středního věku, k mládeži má stále 

velmi blízko. A také jemu patří 

poděkování, že přibývá mladých 

lidí, kteří nacházejí svůj osobní 

vztah k Bohu. 

Na straně 15 přinášíme reportáž 

novomanželů Verči a Vojty 

Podzimkových, kteří se vydali 

na pouť do Říma, aby jejich 

manželství požehnal sám papež 

František. A v dalších dvou článcích 

se Romča a Žofi podělí o zážitky 

ze setkání mládeže vikariátu i celého 

Česka (str. 18 a 19). 

Jára Moravec – to je fenomén, 

který není třeba dlouze představovat. 

Zpívat či hrát v chrámovém sboru 

a orchestru pod jeho vedením 

je velká radost, ale i dřina, kterou si 

málokdo z nezúčastněných dokáže 

představit. Co vše se chrámovým 

hudebníkům v uplynulém roce 

podařilo, si můžete přečíst na 

straně 20. A Járo, tobě velký dík 

za nasazení a lásku k hudbě, kterou 

oslavuješ našeho Pána a rozdáváš 

radost lidem!  

Tak řekněte sami, nejsou tito 

a další nejmenovaní mladí lidé z naší 

farnosti nadějí, že i další roky našeho 

života budou šťastné? 

Radostné Vánoce a Boží požehnání 

do roku 2023 přeje za celou redakci  

Martina Šulcová

Ohlédnutí zpět 
Milí farníci, 

aniž bych chtěl opomenout 

mnohé důležité události, které nám 

přinesl rok 2022, např. další půlrok 

života s pandemií, válku na 

Ukrajině, zdražování energií 

a nákladů na život, a život ve 

farnosti…, tak bych z toho všeho, 

co uplynulý rok přinesl, chtěl 

vyzdvihnout jen dvě události. 

Asi tušíte které. 

První se stala 16. srpna 

v brzkých dopoledních hodinách. 

To se naplnil pozemský čas našemu 
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panu proboštovi Mons. Karlu 

Exnerovi. Jsem rád a vděčný Bohu 

za to, že mohl odejít na věčnost 

na faře, že jsme mohli být s ním. 

Děkuji Marcele Novákové, Marii 

Kofroňové, Kateřině Kuříkové, 

sestrám z domácího hospicu Duha 

a dalším farnicím, které se staraly 

a pomáhaly se starat o něj 

v posledním půl roce a posledních 

dnech jeho života. Bez nich 

by nebylo možné, abychom mu 

ve farnosti dosloužili. Děkuji také 

všem, kteří jakýmkoliv způsobem 

přispěli k důstojnému průběhu 

posledního rozloučení s ním. 

Smrt pana probošta nás všechny 

zarmoutila, na druhou stranu jeho 

odchod od nás byl plný naděje, 

křesťanské naděje. Věřím, že on 

bude i naším přímluvcem v nebi. 

Při psaní tohoto ohlédnutí se mně 

vybavily mnohé okamžiky, které 

jsme spolu od posledních Vánoc 

prožili, a jsem za ně Bohu vděčný. 

Rozepisovat se o nich nebudu. 

Jsem vděčný Pánu Bohu, že jsem 

s ním mohl necelých 17 let prožít 

na faře. 

Druhou událostí, radostnou 

událostí, kterou bych rád ještě 

jednou připomenul, byla obláčka 

naší, dnes u bývalé farnice Pavlíny 

Šulcové, kterou měla u sester 

trapistek v Klášteře Naší Paní 

nad Vltavou o slavnosti Ježíše 

Krista Krále. Přál bych vám všem 

vidět (její rodina ji viděla) radostnou 

tvář sestry Pavlíny v den její 

obláčky, na začátku mše svaté, 

už v řeholních šatech mezi sestrami 

na jejím místě v chórové lavici. 

Kéž by taková radost, z toho, 

že jsme a chceme být i nadále 

Kristovi, vyzařovala z tváře každého 

z nás. Sestra Pavlína udělala důležitý 

krok na své cestě za Pánem, aby se 

stala jeho služebnicí – nevěstou. 

Její obláčka nám připomíná, že když 

se modlíme za nová duchovní 

povolání, tak Pán naši modlitbu slyší 

a dává svou milost těm, které si volá 

k následování. Církev potřebuje 

ke svému životu všechny stavy 

a povolání, i řeholní a mnišská, 

protože ona jsou takovým „srdcem 

církve“, jak píše sv. Terezička. 

Srdcem, které se modlí, 
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přináší oběti, aby údy církve měly 

sílu k naplnění svého povolání 

ve světě, měli sílu žít podle 

evangelia a předávaly ho dalším 

generacím. Pamatujme na sestru 

Pavlínu v modlitbě. K věčným 

slibům má ještě dlouhý čas formace. 

Pamatujme na ni, protože ona 

v klášteře pamatuje na nás a naši 

farnost. 

Závěrem mého letošního 

ohlédnutí bych chtěl poděkovat Vám 

všem, milí farníci. Byl by to opět 

dlouhý seznam toho, co se díky 

Vám, Vaší práci, účasti, podpoře, 

zájmu… podařilo v životě farnosti 

uskutečnit, prožít, zrealizovat. 

Bez Vás by to zkrátka nebylo. 

Děkuji Vám všem, za to, že jste 

ve farnosti, za všechny Vaše 

modlitby a jakoukoliv podporu 

života farnosti jak hmotnou, 

tak duchovní. 

Připojuji též krátký přehled 

investic a oprav ve farnosti. 

Na opravy klášterního kostela bylo 

letos vynaloženo 1,22 mil. Kč 

(oprava omítek v chodbě, přeložení 

dlažby, vymalování ad.), v severním 

křídle bylo proinvestováno 

456 tis. Kč (kotel a rozvody ÚT 

v přízemí, výmalba chodby, židle, 

boiler ad.). V Levínské Olešnici 

se opravovala střecha na kostele 

po vichřici, práce stály 164 tis. Kč. 

Na úbislavickém kostele se natíraly 

střechy nad sakristií, bočním 

vchodem a severním přístavkem. 

Práce stály 108 tis. Kč. Na farním 

kostele se opravovala patka ostění 

bočního vchodu. Práce stály 

50 tis. Kč. Dotace a příspěvky 

na opravy činily celkem 

1,218 mil. Kč.  

Farnost do roku 2023 vstupuje 

bez dluhů a jako každá jiná 

organizace se od září snažíme 

omezit spotřebu energií, protože 

zálohy vzrostly na víc jak 

dvojnásobek, ale máme naději, 

že i tuto skutečnost farnost finančně 

zvládne. 

P. Pavel 
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Stručně z farnosti 
Stalo se: 

 V úterý 16. srpna v dopoledních hodinách zemřel na faře náš pan probošt 

Mons. Karel Exner ve věku nedožitých 102 let. 

 23. srpna jsme se s ním rozloučili při zádušní mši svaté v klášterním 

kostele. Pochován byl, jak si přál, do rodinného hrobu na hřbitově 

ve Studenci. 

 V neděli 18. září navštívil klášterní kostel otec biskup Jan Vokál, při mši 

svaté jsme děkovali za dokončení hlavních oprav kláštera. 

 V sobotu 10. září se uskutečnil poutní výlet farníků ke kapli sv. Františka 

u Erlebachovy boudy.  

 Od října se pravidelně učí náboženství, na faře se schází společenství 

mladších dětí, rodičů a po covidové pauze také společenství seniorů. 

 V neděli 4. prosince navštívil farnost sv. Mikuláš, na setkání přišlo 35 dětí. 

 Rorátní mše svaté probíhaly stejně jako loni každou adventní sobotu ráno 

ve farním kostele. 10. prosince zazněly v podání souboru Barunka z České 

Skalice a pod vedením Michaela Pospíšila Barokní roráte. 

 V sobotu 10. prosince proběhla v klášteře adventní duchovní obnova 

s P. Krzysztofem Mikuszewskim MS, farářem v Boskově.

Pastorační rada farnosti se sešla: 

16. srpna 2022 

 Projednala záležitosti ohledně pohřbu zesnulého Mons. Karla Exnera. 

9. října 2022 

 Projednala a odsouhlasila program vánočních bohoslužeb ve farnosti. 

 Odsouhlasila pořádání adventní duchovní obnovy ve farnosti a rorátní mše 

svaté. 

 Projednala podmínky pro konání koncertů v kostelích farnosti. 
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 Podpořila nabídku přípravy na svátost biřmování ve farnosti, která 

by probíhala do podzimu příštího roku, a přípravu dětí na 1. svaté 

přijímání v roce 2023. 

 Navrhla uspořádat v květnu příštího roku poutní zájezd do Neratova, 

pokud bude zájem. 

 Předběžně promýšlela, jak pojmout oslavu 300. výročí posvěcení 

klášterního kostela v roce 2024. 

Ekonomická rada farnosti se sešla: 

13. 11. 2022 

 Seznámila se s přehledem hospodaření farnosti od začátku roku 

do listopadu 2022 a s přehledem dosud realizovaných prací na údržbě 

a opravách nemovitostí farnosti. 

 P. Kalita seznámil radu se situací kolem pozemku p. p. č. 3/1 v k. ú. 

Úbislavice a projednala postoj farnosti k případným jednáním ve věci 

prodeje částí pozemku. Odsouhlasila podání žádosti na schválení prodeje 

ze strany Biskupství královéhradeckého. 

Zveme Vás: 

 Betlémské světlo bude svítit ve farnosti od soboty 17. prosince. Odnést si 

jej budete moci domu z každé mše svaté až do Štědrého dne. 

 26. prosince v 16 hod. se v klášterním kostele uskuteční vánoční koncert 

chrámového sboru a orchestru. 

 Tříkrálová sbírka 2023 proběhne ve farnosti tradičním způsobem 

– koledováním skupin 7. a 8. ledna. 

 Pro informace o dalších akcích sledujte aktuální ohlášky na nástěnkách  

a webových stránkách farnosti.  
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Otázka na pana faráře 
 

„Pane faráři, naše bývalá farnice byla přijata k trapistkám 

a podstoupila tzv. obláčku, vysvětlil byste nám, o co jde?“ 

 

Slovo obláčka má souvislost 

se slovem oblékat. Je jím 

označována chvíle, kdy kandidát 

nebo kandidátka konkrétního 

řeholního nebo mnišského 

společenství přijímá řeholní šaty, 

zpravidla přitom dostává i nové 

řeholní jméno a nastupuje 

do noviciátu. Noviciát je první, 

velice důležitý stupeň řeholní nebo 

mnišské formace. Trvá zpravidla 

několik roků.  

Novicové (novicky) jsou uváděni 

do řeholního/mnišského života skrze 

život ve společenství bez 

jakýchkoliv úlev. Dělají všechno, 

co všichni ostatní členové, a k tomu 

mají i duchovní formaci. 

Nejsou však vázaní žádnými 

závazky nebo sliby. První časné 

sliby se skládají až po noviciátu, 

ve chvíli, kdy novic i řeholní 

společenství rozlišilo, že žadatel 

má předpoklady a povolání stát se 

řeholníkem nebo mnichem v jejich 

společenství. 

Obláčka je „chvílí radosti, 

vděčnosti, lásky“, ale má „v sobě 

i trochu napětí, nejistoty…“, jak to 

o ní napsala jedna řeholnice. 

Obláčku novicka prožívá jak 

s řeholním společenstvím, od něhož 

přijetí žádá, tak i se svou rodinou 

a blízkými, kteří ji při tom kroku 

provázejí. Rodina ji ale propouští, 

propouští pro službu Bohu. 

P. Pavel 
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Obláčka Pavlíny Šulcové v trapistickém řádu

„Naslouchej, synu, mistrovu učení, nakloň k němu ucho svého 

srdce, a k čemu tě laskavý otec nabádá, to rád přijmi a uveď 

ve skutek, aby ses v namáhavé poslušnosti vrátil k tomu, 

od něhož ses vzdálil zahálčivou neposlušností.“ 

(Řehole sv. Benedikta, Prolog 1-2) 

Tuto výzvu, která je mottem 

povolání a formace sester trapistek, 

vyslyšela novopacká farnice Pavlína 

Šulcová a po více než ročním pobytu 

v trapistickém řádu v Křečovicích – 

Poličanech vstoupila obláčkou 

do noviciátu tohoto řádu. Obláčky 

se zúčastnili příbuzní a přátelé 

Pavlíny, z Nové Paky přijel kromě 

ostatních hostů (sestry boromejky, 

salesiánky, kamarádky ze základní 

školy ) také pan farář Pavel Kalita.  

Obláčka se konala v neděli 

20. listopadu 2022 při slavnostní mši 

svaté v klášterním kostele Panny 

Marie, Matky jednoty křesťanů 

a P. Kalita při bohoslužbě 

koncelebroval. Bohoslužbu zpestřila 

hudba na housle s doprovodem 

klavíru v podání Pavlíniny 

sestřenice Aničky a bratrance Vojty.  

Obláčka je obřad, při kterém 

si čekatelka poprvé obléká řeholní 

šat a stává se novickou. A tak jsme 

si v tento den mohli Pavlínku poprvé 

prohlédnout ve zcela novém 

řádovém oděvu, novicky v řádu 

trapistek mají světlý hábit s bílým 

závojem. Po mši svaté v prostoru 

vyhrazeném výhradně pro řeholnice 

(část pro veřejnost je v kostele 

oddělená) jsme se s Pavlínkou 

setkali ve velké návštěvní místnosti, 

pohoštění pro účastníky bylo 
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připravené ve veřejné části kláštera 

(ten trapistky provozují jako hotel).  

Trapistický klášter v Křečovicích 

– Poličanech leží cca 25 km západně 

od Benešova. Byl postaven teprve 

nedávno, jeho základní kámen byl 

položen v roce 2008, 28. července 

2012 byl vysvěcen kardinálem 

Vlkem.  

Řád trapistek se ve skutečnosti 

správně nazývá Cisterciačky přísné 

observance a jedná se o ženskou 

větev řádu cisterciáků (zkratka 

OCSO). Název trapistky je lidový 

název odvozený od opatství 

La Trappe ve Francii, kde řád v roce 

1140 vznikl. Trapistky žijí podle 

řehole svatého Benedikta a patří 

mezi kontemplativní řády. Sestry 

v Poličanech kromě modliteb také 

pracují na rozsáhlých pozemcích 

kolem kláštera a v klášterních 

dílnách vyrábějí čokoládu, sušenky, 

přání a pohlednice a věnují se ruční 

výrobě ikon. Pokud máte zájem 

o podrobnější vhled do života tohoto 

řádu, můžete shlédnout na i-vysílání 

České televize pořad Trapistky 

v Čechách z cyklu Cesty víry.  

Pavlíně přejeme na její cestu 

řeholním životem stálé zdraví 

a hojnost Božího požehnání. 

Všichni, kdo ji známe, prosím 

nezapomínejme na modlitbu za ni.  

 Vězme, že novopacká farnost 

je trvalou součástí modliteb sestry 

Pavlíny. Díky za ni i za naději, 

kterou nám její pobyt v řeholním 

řádu dává.  

Jaroslav Jirásko 
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Rozhovor s farářem Janem Barborkou 

Kněz pocházející z Nové Paky, aktuálně 

sloužící jako kaplan na DCŽM Vesmír 

v Orlických horách a zároveň spravující 

farnost v Bystré v Orlických horách. Jenda 

je kaplan pro mládež ve vikariátu Rychnov 

nad Kněžnou a tímto směrem se bude ubírat i náš rozhovor.

Jendo, jak se to stalo, 

že se nejstarší syn rozhodl pro 

kněžskou dráhu? Všech tvých 

5 sourozenců se rozhodlo pro 

povolání do manželství.  

Nechtěl jsem být knězem 

od malička, jako to měli někteří 

kněží, co si hráli na „pana faráře“. 

Já jsem měl více naši ulici, kde jsme 

měli partu ještě s mojí sestrou 

Helenkou, bratrem Pavlem 

a kamarády z ulice. Jezdili jsme 

na kole, chodili do „altánku“ 

u gymnázia, kde se odehrávala 

většina našich her. Lezli jsme 

po stromech, mečovali se klackama 

atd. Pak to přišlo jako blesk z čistého 

nebe až v 17 letech, když jsem chodil 

na ISŠaU v Nové Pace na obor 

cukrář. Můj kamarád Zdeněk 

z Lázní Bělohradu si chtěl vzít kvůli 

drogám a jiným věcem život. 

Naštěstí jsem se spolčem jel 

na Vesmír, kde jsem se „obrátil 

na posteli“. Na základě přijetí, 

jakého se mi tam dostalo, se mi Bůh 

dal poznat jako láska a já v něho 

uvěřil.  

Byla to taková „bomba“, že jsem 

si opakoval s Kazatelem: Marnost 

nad marnost, všechno je marnost. 

Marnost je cukrařina, sport, 

umění… Všechny věci najednou 

vybledly v porovnání s Boží láskou. 

Přemýšlel jsem, jak bych se Pánu 

Bohu odvděčil, tak jsem mu 

jednoduše řekl: „Dávám Ti sebe.“ 

Od té chvíle si mě Bůh vedl…  
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Co na Tvé rozhodnutí říkali rodiče? 

V televizi jsem viděl známou 

fotografii, která snad obletěla svět, 

skrze kterou na mě Bůh promluvil. 

Když jsem uviděl tu fotografii, 

tak jsem si řekl, že odejdu do Afriky 

pomáhat dětem, aby neumírali 

hladem. Byl jsem rozhodnutý odletět 

a už se nikdy nevrátit. Když jsem 

to řekl mamince tak se rozplakala, 

že už mě nikdy neuvidí. Touha 

odejít do Afriky mě definitivně 

opustila až po návratu z Panamy 

v roce 2019. 

Kdy a kde bylo Tvé kněžské 

svěcení a jak probíhalo?  

Byl jsem vysvěcen na kněze 

28. 6. 2008 v Hradci Králové. Přijal 

jsem kněžské svěcení z rukou pana 

kardinála Duky v katedrále 

sv. Ducha spolu s Mílou Brhelem, 

který je teď farářem v Červeném 

Kostelci. Byli jsme velcí kamarádi, 

a i proto to byl silný okamžik, 

že jsme mohli přijmout dar kněžství 

spolu. Vždy když se pohybuji okolo 

náměstí v Hradci, tak se jdu alespoň 

poklonit na místo, kde jsem udělal 

celoživotní rozhodnutí. Na detaily 

si moc nepamatuji. Celková 

atmosféra byla nádherná 

a nezapomenutelná. Druhý den 

(na Petra a Pavla) byla primice 

v klášterním kostele. Na tu mám 

dodnes krásné vzpomínky… 

Jaké byly první roky v nové roli?  

První roky probíhaly 

ve Vysokém Veselí (2008–2013). 

Byl jsem tam kaplanem. Později 

i kaplanem pro mládež jičínského 

a pak i jilemnického vikariátu. 

Byli jsme na faře dva kněží. Někteří 

kněží nebo i věřící tomu nerozuměli, 

proč jsme na malém městečku dva 

kněží na faře. Byl to takový 

„experiment“, kdy jsme zkoušeli 

komunitní život na faře. Pavel byl 

skvělý farář. Nikdy mi nedal pocítit, 

že on je farář a já „jen“ kaplan. Byli 

jsme na život v komunitě připraveni 
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z ročního pobytu v Itálii, kde jsme se 

připravovali na život ve společenství 

kněží z Hnutí fokoláre. 

Kdy ses stal kaplanem 

pro mládež a co Tě k tomu vedlo?  

Kaplanem pro mládež jsem již 

podruhé. Nyní je to ve vikariátu 

Rychnov nad Kněžnou (myslím 

od r. 2015). Poprvé i podruhé mi tato 

služba byla nabídnuta a já jsem ji 

přijal. Když jsem byl v Itálii, tak mi 

jeden kněz řekl: „Dokud jsi mladý, 

musíš se věnovat mládeži.“ Tak se 

o to snažím a baví mě to.  

Nyní jsi dlouholetým týmákem 

na Vesmíru - kolik už jsi zažil týmů 

a jak snášíš obměny?  

Změn ve složení týmu bylo dost. 

Služba „týmáků“ na Vesmíru 

se často překrývá, tak se těžko mluví 

o přesném počtu. V průměru je 

„týmák“ na Vesmíru rok až dva, 

tak by se dalo říct, že jsem zažil 

5 týmů. Změny mi nikdy nevadily. 

Jen je mi vždy líto, že když si 

s někým vytvořím pěkný vztah, 

tak odejde. Na druhou stranu vím, 

že „týmáka/týmačku“ nemůžeme 

na Vesmíru dlouho držet. Musí jít 

svým životem. Každý, kdo prošel 

týmem, mě obohatil. Samozřejmě 

nejvíc Tomáš Hoffmann, 

můj spolubratr, se kterým jsem 

na Vesmíru od začátku. 

Vnímáš nějaké výrazné změny mezi 

dobou, kdy jsi začínal a nyní?  

Jsem téměř o deset let starší.  

To je na delší úvahu. Co se týká mě 

samého: Potěšilo mě, když mi řekla 

jedna maminka, která mě zná 

dlouho, že jsem se stal více 

otcovským. Věřím, že na Vesmíru 

stále platí, že je to místo přijetí 

a setkání s Bohem. 

Jaké to je žít v domě, kde se 

většinu dní v roce pořádají nebo 

plánují akce (nejen) pro mládež?  

Je to pěkné plánovat akce 

pro mládež. Snažíme se připravovat 

akce buď sami, nebo zveme 

tzv. taneční tým, hudební tým atd., 

tyto týmy tvoří mladí lidé, kteří jsou 

hrozně moc šikovní, a tak dokážeme 

společně připravit akce pro mládež, 

na které pak mládež přijede 

i ve větším množství (50–100). 

Největší akcí roku je Vesmírný 

Silvestr, který je od 15 let a který 
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bude letos na téma „Cesta 

za rytířstvím“. Ten připravujeme 

společně se spolčem z Chotěboře. 

K práci s mládeží patří 

i setkávání. Kolika celostátních 

a celosvětových setkání ses 

zúčastnil? Které setkání bylo 

pro Tebe nejintenzivnější a proč?  

K nejsilnějším a nejzajímavějším 

patří určitě to první, které bylo v roce 

2000. Byl to Svatý rok a dnes již 

svatý papež Jan Pavel II. pozval 

mládež do Říma. Obdivuji rodiče, 

že nám třem nejstarším dětem 

zaplatili účast na tomto 

celosvětovém setkání. Sami v Římě 

nikdy předtím nebyli a nám to 

dopřáli. Pak jsem byl ještě v roce 

2005 v Kolíně nad Rýnem, 

pak v roce 2011 v Madridu, 

2016 Krakov, 2019 Panama 

a do Lisabonu poletíme celý 

vesmírný tým…  

Slyšela jsem, že ses podílel 

na přípravách CSM. Co všechno 

obnáší jeho příprava?  

To je práce na roky… Někdo 

musí začít velice brzy. Například 

navštívit primátora města a oznámit 

mu zamýšlené setkání. Na přípravu 

jsou dnes již manuály, podle kterých 

jednotlivé přípravné týmy pracují 

na setkání. Moje role nebyla 

organizační, ale duchovní. Každý 

přípravný tým má svého kněze, 

který ho doprovází. O to jsem se 

snažil v týmu technického 

zabezpečení a v krizovém týmu.   

Co bys rád vzkázal do své rodné 

farnosti?  

Leží mi teď na srdci hodně ten 

Lisabon. Nevíme, zda se uskuteční, 

ale je to veliká šance ukázat světu, že 

mír mezi národy je možný! Pokud se 

někdo nestane knězem jako já, tak je 

to setkání, které je podle mě jednou 

za život. Moje sestra Helena 

si vzpomněla, že pan probošt v tom 

roce 2000 podpořil mládež 

i finančně, aby každý, kdo chtěl, 

mohl jet. Říkával, že je to setkání 

s univerzální církví. Zkuste tedy 

motivovat mládež z farnosti, aby se 

chtěla setkat v létě s papežem 

v Lisabonu, a podpořte ji, 

jak můžete!  

Vyprošuji vám Boží požehnání.  

Váš Jenda Barborka 
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Setkání s papežem Františkem
Středa, 9. 11. 2022, 5:40, Papežská 

kolej Nepomucenum, Řím.  

Verča si pomalu obléká své 

svatební šaty, které před pár týdny 

měly premiéru u nás v Nové Pace, 

a já, již oblečen ve svém svatebním 

obleku, ji s tím pomáhám. Vskutku 

zajímavý pocit oblékat si svoji 

nevěstu. Přípravy na setkání 

se Svatým otcem vrcholí. Máme 

klíče, mobily, svačiny, pití, bundy, 

pozvánky, oddací list, deštník… No, 

snad jsme prostě připraveni na vše 

a vycházíme vstříc probouzejícímu 

se Římu směr Vatikán. Je vcelku 

chladno, ulice jsou prázdné a trochu 

to tu smrdí, ale to my neřešíme. 

Těšíme se na to, co nás čeká. Máme 

sice spoustu informací o tom, 

jak taková audience u papeže 

probíhá, četli jsme blogy, koukali 

na videa, ale právě díky tomu víme, 

že vše může být prostě jinak. Jdeme 

ulicemi a prožíváme vzrušení z toho, 

že zas na sobě máme svatební 

oblečení, a tak se nám naskýtají 

zajímavé pohledy na nevěstu 

procházející přes turnikety v metru 

a její jízdu na eskalátorech. Jo, auto 

s sebou nemáme, takže jedeme 

metrem. Jak jedeme čím dál více 

k centru, přistupují lidé, kteří na nás 

s údivem koukají, a občas tu a tam 

někdo Verče šlápne na šaty. Italská 

metra bývají plná. Cestu si krátíme 

pobavenými pohledy a sledováním 

pořadu o vaření, který v metru 

Italové pouštějí na obrazovce 

se seznamem zastávek. Jakmile hlásí 

zastávku Ottaviano, vystupujeme. 

Jdeme směrem na Svatopetrské 

náměstí, což je cca 10 minut chůze. 

Cestou koukáme po stánkařích, 

kteří se pomalu připravují na kšeft, 

či po lidech, kteří jdou nejspíše také 

na audienci. 

Když přicházíme na místo, 

hodinky hlásí 7:00. Náměstí ještě 

není přístupné a před branami 

je fronta o přibližně 100 lidech. 

Mezi nimi už vidíme některé 

z dalších novomanželských párů. 

Tu a tam se nám někdo snaží prodat 

růženec za „bezkonkurenční“ ceny, 
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občas přichází chudí žádat o peníze. 

Čekáme, až nás pustí dovnitř. 

Dle informací bychom po otevření 

měli projít kontrolou zavazadel, 

pravidla skoro jak na letišti. 

Proběhnout by také mělo 

prohlédnutí pozvánek, oblečení 

a oddacího listu, zda je naše 

manželství svátostné a uzavřené 

ne déle než dva měsíce před 

audiencí. Pokud toto splňujeme, 

můžeme si jít sednout na místa 

blízká altánu, ze kterého bude papež 

František promlouvat a žehnat 

poutníkům, kteří dnes na audienci 

dorazí.  

Vše až na kontrolu oddacího listu 

probíhá dle plánu a my se ocitáme 

v první řadě mezi prvními 8 páry, 

které na audienci dorazily. Vše zde 

má svůj řád a smysl. Uvítací výbor 

uvádí hosty, přiděluje jim místa. 

Vedle nás je po levici usazen pár 

z Polska, po pravici pár z Mexika. 

Ten druhý se nám stává parťáky pro 

konverzaci na další hodinu a půl, 

než audience započne. Sdílíme 

pocity a zážitky z našich svateb, 

rodných krajů a svatební cesty. 

Je vcelku zima, ale těšíme se na to, 

co přijde.  

V 9:00 se ze spodních částí 

náměstí začíná ozývat jásot, papež 

jede! Cestou žehná a vítá všechny 

přítomné a tu a tam i políbí dítě. 

My stojíme, ale nic nevidíme, jen 

slyšíme ty davy jásajících lidí. 

Atmosféra je radostná, lidé tleskají 

a vítají papeže Františka. Ten 

po četných objížďkách po náměstí 

nakonec zamíří k altánu umístěném 

před bazilikou svatého Petra.  

Následuje promluva papeže 

Františka k davům, Svatý otec se 

čerstvě vrátil z cesty z Bahrajnu, 

a tak s námi sdílel své dojmy 

a zdůrazňoval důležitost vedení 

dialogu a porozumění mezi lidmi. 

Tato promluva je postupně 

přeložena a přednesena v 6 jazycích. 

Nakonec následuje požehnání všem 

přítomným, jejich rodinám a dětem. 

Promluvy k veřejnosti tímto končí 

a začíná část osobních audiencí, 

ke které přistupují přítomní 

biskupové, důležité státní i jiné 

delegace, a doufáme, že snad 

i někteří vybraní z přítomných 
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vozíčkářů a novomanželských párů. 

Tak takový postup aspoň 

naznačovali lidé na internetu.  

Místo toho papež František 

s obtížemi nasedá na invalidní vozík 

a začíná se postupně zdravit 

se všemi přítomnými skupinami 

a invalidy, kteří dnes byli pozvání 

do VIP sekce. My na to s údivem 

koukáme a se sousedním mexickým 

párem sdílíme nadšení, že se možná 

opravdu potkáme se Svatým otcem 

tváří v tvář. Je to pro nás obrovská 

pocta, když po přibližně hodině 

zdravení k nám papež František 

přijíždí, podává nám ruku a usmívá 

se na nás. Probouzí to v nás veliké 

uznání k hlavě naší církve, 

obdivujeme Františkovu houževna-

tost, obětavost a odevzdanost 

věřícím lidem. Setkání s ním je pro 

nás úžasný start do společného 

života a pocit podpory nejen 

té lidské, ale i té Boží už asi nemůže 

být větší.  

Po podání ruky se Svatým otcem 

a pozdravu jsme téměř ihned 

organizátory instruováni k odchodu, 

a tak nezbývá než se rozloučit 

s našimi novými kamarády, popřát 

jim hodně zdaru na jejich cestě a jít 

se podívat také po nějaké 

té pozemské stravě. Koneckonců 

je už čas oběda. Odcházíme však 

zcela naplněni duchovně a také 

s velikou vděčností za všechny lidi, 

kteří nám podali (pomocnou) ruku 

v těchto našich začátcích – ať už 

během příprav na manželství, svatby 

a jejich oslav nebo třeba zde 

ve Vatikánu. Být si dobrými 

manžely asi nebude vždy 

jednoduché, ale víme, že nás provází 

samotný Pán Bůh a jeho svatá 

církev. Díky za to a přejeme všem 

z celého srdce podobně naplňující 

duchovní zážitky. 

Vojta & Verča Podzimkovi
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Z celostátního setkání mládeže
Hlavní program se konal 

v areálu Univerzity Hradce Králové. 

První den nás uvítala dvojice 

přátelských moderátorů, která 

všechny po dobu celého setkání 

informovala o připraveném 

programu a představovala zajímavé 

hosty. Heslem bylo: Vstaň 

(Sk 26,16). 

Při ranní katechezi jsme 

naslouchali slovu na den. Například 

Buď svědkem, jinými slovy utvoř 

společenství. Zábavnou složkou dní 

celého setkání byly scénky 

a putování reportéra v pořadu 

Po stopách, ve kterém nám bylo 

postupně odhalováno, co se apoštolu 

Pavlu z Tarsu přihodilo po zázraku 

obrácení. Součástí programu bylo 

rozdělení účastníků do diskuzních 

skupin, vlastně do společenství. 

Ve skupinách jsme byly téměř každý 

z jiného kouta republiky. Společně 

jsme diskutovali o duchovních 

tématech a reagovali na program 

setkání. Dopoledne jsme se účastnili 

mší svatých. Odpoledne si bylo 

možné zpestřit různými workshopy, 

zajímavými přednáškami, sporty 

nebo také koncerty křesťanských 

kapel. Večer následovaly hlavní 

přednášky, například vesele pojatý 

duchovní růst Tomáše Holuba. 

Velmi důležitou byla odpolední 

aktivita Svědectví skutkem, kdy se 

dobrovolníci rozhodli pro úklid 

města nebo jiné dobrovolné činnosti. 

Vyvrcholením celého setkání byly 

chvály skupiny Godzone na Velkém 

náměstí. 

Setkání pro mne bylo obohacující 

především po duchovní stránce, 

setkala jsem se s mnoha novými 

lidmi a vyslechla několik 

povzbuzujících rad.  

Žofie Nováková
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Z vikariátního setkání mládeže
Dne 19. 11. 2022 se vikariátní 

setkání mládeže konalo zde u nás 

v Nové Pace, konkrétně v krásných 

prostorách hotelu Centrál.  

Okolo deváté se mládežníci 

začali scházet v sále, kde nás uvítal 

Honza Janoušek, který nás provázel 

celým setkáním. Dále se nám také 

krátce představili P. Jiří Jakoubek, 

P. Prokop Tobek a také P. Grzegorz 

Puszkiewicz.  

Nejprve jsme si zahráli krátkou 

seznamovací hru, abychom si 

zapamatovali alespoň pár jmen 

a také se trochu poznali. U této hry 

jsme se celkem pobavili a myslím, 

že mnoho z nás ztratilo takovou tu 

lehkou prvotní nervozitu. Když jsme 

se trochu poznali, následovala 

katecheze, kterou vedl P. Prokop 

Tobek, kde s námi sdílel několik 

krásných myšlenek. Asi nejdelší 

aktivitou tohoto dne byla práce 

ve skupinkách, kde jsme po různých 

místech, ať už v Centrále, či po celé 

Nové Pace, sbírali indicie 

o předešlých celosvětových dnech 

mládeže, které byly hlavním 

tématem tohoto setkání, protože 

v létě 2023, jak jistě víte, se bude 

konat celosvětové setkání mládeže 

s papežem Františkem v Lisabonu. 

Ve skupinkách, tedy alespoň 

v té mé, jsme se lépe poznali a zažili 

veselé a příjemné dopoledne.  

Nakonec jsme se s některými 

skupinkami potkali a šli společně 

na oběd, byl guláš od paní Militké, 

která nikdy nezklame, a byl jako 

vždy vynikající. Po obědě 

následovala kontrola úkolu. Myslím, 

že jsme si vedli všichni dobře. 

Poté jsme plynule přešli k několika 
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svědectvím z předešlých 

celosvětových setkáních mládeže 

od účastníků, kteří na jednotlivých 

setkáních byli. 

Celé toto setkání vyvrcholilo 

mší svatou, kde nás sice nebylo 

mnoho, ale za to byla krásná, a to 

nejen díky slovům P. Jiřího, ale také 

díky doprovodu studenecké 

mládežnické kapely. Za mě bylo toto 

setkání vydařené, mám radost 

z nových lidí, které jsem poznala, 

a určitě jsem si odnesla kopu energie 

i nových zkušeností a myšlenek 

do budoucna. 

Romana Mühlová

Další sezóna sboru a orchestru Voce Deo
Svou činnost v roce 2022 jsme 

zahájili už v neděli 2. ledna, 

kdy jsme uspořádali vánoční koncert 

s Rybovou mší Hej, mistře 

v klášterním kostele. Termínem 

vyšel na poslední den vánočních 

prázdnin. Pro mnoho posluchačů tak 

byl posledním vánočním zastavením 

a nesl se v milém duchu. 

Máme za sebou rok, který byl 

ve znamení Mozartovy Korunovační 

mše. Přípravy na ni začaly už 

v lednu. 

Chrámový sbor jako obvykle 

zpíval na velikonoční triduum 

a spolu s orchestrem také 

na velikonoční neděli, kdy letos 

poprvé zazněla právě Mozartova 

Korunovační mše. Dále nás čekala 

Noc kostelů s koncertem. Vedle nás 

vystoupil místní smíšený sbor Hlas, 

který provedl například Pater Noster  
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Zdeňka Lukáše, a Jana Stehr, jež 

spolu s orchestrem provedla několik 

árií od G. Händela. Od nás zazněly 

mimo jiné zpěvy z Taizé a Ave 

Maria G. Cacciniho. 

Během letních prázdnin jsme 

dodělávali Credo z Korunovační 

mše. Přidali se k nám sólisté – již 

zmíněná Jana Stehr, Šárka 

Trejbalová, Petr Plašil a Pavel 

Hrdina. Spolu s nimi jsme pak 

zpívali a hráli na poutních 

bohoslužbách a dále na podzim. 

Jistě pamatujete 16. srpna – 

den, kdy zemřel pan probošt. 

Chystal se pohřeb a ve sboru jsme se 

společně rozhodli zpívat 

na posledním rozloučení. Vždyť 

otec Exner byl hudbymilovným 

člověkem, který se o naši činnost 

zajímal. Na tomto místě chci 

pochválit zpěváky i muzikanty. 

Příprava šla „ráz na ráz“. V neděli 

21. srpna jsme zpívali v klášteře 

na pouti Korunovační mši. 

V pondělí večer jsme se sešli 

ke zkoušce, kde jsme „oprášili“ 

Requiem Gabriela Faurého, které 

jsme zpívali naposledy v listopadu. 

Druhý den byl pohřeb. K našemu 

překvapení nám většina díla 

v hlavách a hrdlech z minulého roku 

zůstala. 

Samotné rozloučení bylo pro 

všechny silným zážitkem, ze kterého 

jsme ještě dlouho žili. Pro mě 

osobně byly silné dva momenty. 

Jednak při společném zpěvu plného 

kostela a pak při příchodu kněží 

za zvuků „Libera me, Domine“.  

Většina zpěváků byla nejvíc dojata 

při zpěvu „In Paradisum“ (Do ráje 

tě dovedou andělé…) před 

závěrečným rozloučením. A tak se 

druhá polovina srpna neplánovaně 

stala vrcholem celého roku… 

Na podzim se uskutečnilo naše 

malé „turné“, kde opět zazněla 

Korunovační mše. Jednak na 

děkovné bohoslužbě za dokončení 

restaurátorských prací v klášterním 

kostele a dále na koncertech 

v Jilemnici, Nové Pace, Lázních 

Bělohradě a Studenci. 

Do konce roku nás ještě čekají 

Vánoce, na které zkoušíme Rybovu 

2. mši vánoční. Zazní na půlnoční, 

na slavnost Narození Páně 
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v Levínské Olešnici a na Štěpána 

na koncertě v klášteře v 16 hodin. Ve 

Staré Pace až v novém roce 

o slavnosti Zjevení Páně 8. ledna. 

V číslech to tedy bude za rok 

2022 celkem 9 bohoslužeb (včetně 

1 pohřební), 7 koncertů a spousta 

milých setkání na zkouškách během 

celého roku.  Poděkování patří také 

sólistům, Janě Stehr za hlasovou 

výchovu a naší farnosti za přístřeší 

a podporu.  

Těšíme se do nového roku. 

Ať už s panem Mendelssohnem, 

paterem Vivaldim nebo někým 

jiným. 

Jaroslav Moravec

Vánoční úvaha  
Vážení a bohem milovaní čtenáři, 

žijeme v době nejistoty, strachu 

i strašení, neohleduplnosti 

i obrovské lidskosti, domnělé 

osamělosti i předstírané 

sounáležitosti. Všichni jsme již 

přehlceni protichůdnými 

informacemi, všudypřítomnou 

reklamou a plně rozumím, že mnozí 

mají tendence utíkat k jednoduchým 

řešením.  

Naše společnost je rozdělena, ale 

kdo jiný, než my, křesťané, by měli 

být poslušni poselství lásky a být 

jejím svorníkem. Dozajista 

přemýšlíte jakým způsobem. I my 

mezi sebou jsme rozdílní, tak jak to 

udělat? Nezapomínejme na ostatní, 

bez jakýchkoliv snah o osobní užitek 

jim nezištně pomáhejme tak, jak 

jsme schopni. Každý z nás ostatní 

soudí, tomu se vyhnout nedá, 

nesmíme je však zároveň odsuzovat. 

Naslouchejme jim, protože znát 

názory druhých je důležité, ale 

zároveň hledejme pravdu - srdcem 

i hlavou. Mnozí z nás se cítí 

osamocení a touží po tom někam 

patřit, po pocitu sounáležitosti. 

Nedivme se tedy pak tomu, že se 

někteří přichylují k populismu 

i extremismu a, navzdory své 

veřejně deklarované víře v Boha, 

svoji víru zrazují. Možná se cítí 

opuštěni Bohem? Bůh ale zůstává 

s každým z nás. Určitě se však cítí 



Farní listy 18/3              Vánoce 2022
 

23 

opuštěni námi – domněle a možná 

i skutečně. Nechme svá srdce i své 

domovy otevřené osamělým, a když 

oni nebudou moci za námi, vyjděme 

za nimi my sami.  

Vánoce jsou jedinečnou 

příležitostí postavit se obludě 

komerce a vzájemného se odcizení. 

Její chapadla na nás útočí celoročně, 

v krizi i blahobytu. Vy starší, 

vzpomeňte na to málo, co stačilo 

k Vašemu štěstí jako dětí, na prací 

znavené rodiče a prarodiče, jejich 

válečné utrpení a strasti. Vy mladší, 

kdo jiný může udělat víc pro svět bez 

hladu a válek? Jak málo našeho 

vlastního majetku by bylo pro 

někoho bohatstvím. 

Ač se svět neustále mění 

a i číslovka 2022 označující náš 

letopočet je jako počet let od 

narození našeho Pána nejistá a spíše 

nepřesná, nebojme se, neboť jedno 

je jisté. Narodil se o Vánocích.  

S vírou, nadějí a láskou 

Lukáš Tichý 

Za proboštem a kanovníkem Mons. Karlem 

Exnerem  
Otevřeme-li katalog neboli 

schematismus Královéhradecké 

diecéze z roku 1992, tak hned 

na jeho začátku je povzbudivé Slovo 

otce probošta Mons. Karla Exnera, 

který rekapituluje situaci v naší 

diecézi po smrti biskupa ThDr. 

Mořice Píchy v roce 1956 a vítá na 

biskupský stolec svého přítele, 

biskupa Mons. Karla Otčenáška, 

který se po letech bezpráví mohl 

konečně 27. ledna 1990 ujmout 

vedení a řízení královéhradecké 

diecéze. 

Měl jsem možnost poznat z titulu 

své funkce na právním oddělení 

Biskupství královéhradeckého 

probošta a kanovníka Mons. Karla 

Exnera jednak v úředním kontaktu 

a jednak pak po letech v bližším 

osobním kontaktu, kdy jsem za ním 

občas jezdil na faru do Nové Paky 

ze svého bydliště ve mlýně v Řehči 

u Jičína, jak jsme říkali – z nížin. 
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Byl to vážený, zkušený a moudrý 

duchovní, oblíbený u lidí ve všech 

farnostech, kde působil. I když zažil 

internaci a příkoří v době totality, 

kdy římskokatolická církev byla 

u nás pronásledována, nezatrpknul 

a rozdával věřícím optimismus. 

Dveře fary v Nové Pace byly všem 

lidem otevřeny a jeho pohostinnost 

byla příslovečná, což jsem zažil, 

když jsem tam za ním jezdil po 

předchozí domluvě na mši svatou, 

kterou vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu sloužil již 

v pojízdném křesle u stolu 

v obývacím pokoji. I přesto byl 

k bohoslužbě liturgicky předpisově 

oblečen od ošetřovatelky, a to do 

alby se štolou a ornátu, jak to chtěl; 

i když vzhledem ke svému 

zdravotnímu stavu a věku by byla 

možná úleva. A to pro mě a paní 

ošetřovatelku měl po evangeliu 

i promluvu, přestože se už 

zadýchával! Rád jsem pak spolu 

s ním před obědem besedoval 

a vzpomínali jsme na jeho spolužáky 

– kněze, kteří nás předešli 

na věčnost, a na příhody z jeho 

kněžského života. Nikdy 

nezapomněl a vždy mi domů poslal 

přání k Velikonocům a Vánocům, 

případně poděkování za mé přání 

k jeho výročím. 

Svojí moudrostí, laskavostí, 

lidským přístupem a příkladným 

kněžským životem se zapsal do srdcí 

lidí ve všech farnostech, kde působil. 

Otče Karle, díky a přimlouvejte se 

za nás ve věčném domově u Pána! 

S úctou Míla Franc, 

emeritní právník Biskupství 

královéhradeckého

Tříkrálová sbírka 2023  
Ano, tři králové se již pomalu 

připravují na další ročník koledy. 

Klasické požehnání domovům 

a jeho obyvatelům do nového roku 

proběhne tradičně v Jičíně, 

Nové Pace, Hořicích, Železnici, 

Kopidlně, Lázních Bělohrad nebo 

v Lomnici nad Popelkou. Většinou 

se s koledníky setkáte v sobotu 

7. ledna, ale v některých městech 
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a obcích i v jiné dny.  

Protože mnozí z Vás v minulých 

letech s povděkem využili statické 

pokladničky, i letos je na vybraných 

místech najdete. Jejich mapa bude 

opět k dispozici na webu.
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Centrum SASanka bude slavit 10 let 
Centrum SASanka, založené 

Oblastní charitou Jičín, bude 

v příštím roce 2023 slavit výročí 

10 let od svého vzniku.  

Centrum působí na Jičínsku 

a Novopacku a jeho pracovníci 

doposud pracovali již s více než 

tisíci rodinami s dětmi v tíživých 

životních situacích. Společně řeší 

výchovné, vzdělávací, vztahové, 

pracovní, bytové, finanční, 

zdravotní a další oblasti života 

rodiny, aby se dětem a jejich 

rodinám žilo lépe. Pomoc sociálně 

aktivizační služby je rodinám 

poskytována bezplatně.  

Desátým rokem také v Centru 

SASanka realizujeme projekt, 

zaměřený na práci s rodinami 

s dětmi, kterým je poskytována 

sociálně-právní ochrana dětí 

(SPOD). Ten úzce navazuje 

na poskytované sociální služby 

centra. V rámci projektu poskytuje 

Centrum SASanka ohroženým 

dětem a jejich rodinám odbornou 

pomoc a poradenství. Základem 

projektu je úzká spolupráce 

s místními orgány sociálně-právní 

ochrany dětí.  

Aktivity projektu jsou podpořeny 

z dotačního programu Rodina 

Ministerstva práce a sociálních věcí.   

Více informací nejen o Centru 

SASanka najdete na adrese 

www.charitajicin.cz.  

Mgr. Jana Mrázková 

vedoucí Centra SASanka 
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Podzimní potravinová sbírka 
V sobotu 12. listopadu 2022 

proběhla za pomoci dobrovolníků 

v Jičíně a v Nové Pace podzimní 

potravinová sbírka. Jako tradičně 

se zapojil obchodní dům Kaufland 

a Lidl v Jičíně a letos již druhým 

rokem Penny Market v Nové Pace. 

Dobrovolníci, které jste mohli 

spatřit v zelených zástěrách, nabízeli 

letáky s informacemi o sbírce, třídili 

darované potraviny, děkovali 

a usmívali se. I když občas slyšeli 

ne příliš vlídná slova, i přesto 

rozdávali radost, ochotu a vstřícnost.  

A právě díky nasazení 

dobrovolníků a kolegů z Oblastní 

charity Jičín a vaší štědrosti 

se potravinový sklad na nějaký delší 

čas naplnil. Sbírka i s ohledem 

na obavy z krize zaplnila sklady 

Potravinové banky, a díky 

dobrovolníkům získala další rozměr. 

V Jičíně se vybralo celkem 

1 429,5 kg trvanlivých potravin 

včetně drogistického zboží. V Nové 

Pace se vybralo 742 kg trvanlivých 

potravin a drogistického zboží. 

Darované potraviny a drogerie 

zůstávají v potravinovém skladu 

v Jičíně a během roku jsou 

ve spolupráci se sociálními 

pracovníky využity pro práci 

s rodinami, dětmi a seniory 

na Jičínsku a Novopacku. Potraviny 

jsou tak přerozdělovány do rodin 

nebo jednotlivcům pouze tehdy, 

prokáží-li svým jednáním, že chtějí 

svoji složitou životní situaci zlepšit 

a aktivně na změně pracují. 

Děkujeme všem zaměstnancům 

OCH Jičín a dobrovolníkům z Jičína 

i z Nové Paky za aktivní účast, 

bez které by se potravinová sbírka 

neuskutečnila. Dále děkujeme všem 

dárcům, kteří darovanou potravinou 

přispěli například do domácnosti 

matky samoživitelky s třemi dětmi.  

 Bc. Šárka Barešová 

Koordinátorka dobrovolníků 

Vedoucí potravinového 

skladu v Jičíně
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Z činnosti místní organizace České 

křesťanské akademie 
Po dvou jarních přednáškách 

jsme letošní podzim nestihli 

uspořádat žádnou přednášku. 

Někteří členové se zúčastnili 

VIII. Fóra dialogu v refektáři 

emauzského kláštera v Praze. 

Tato konference na téma Příčiny 

a globální důsledky války na 

Ukrajině a politická odpovědnost 

křesťanů, pořádaná ústředím ČKA, 

proběhla v sobotu 15. 10. 2022. 

Prof. T. Halík přednesl úvodní 

přednášku na téma „Odpovědnost 

křesťanů ve světě globálních 

změn“, dále vystoupili ThLic. 

David Peroutka (bosý karmelitán) 

a Kpt. Mgr. P. Jan Pacner (bývalý 

vojenský kaplan) s přednáškou 

„Spravedlivá válka a etika 

válečného konfliktu“, novinářka 

PhDr. Petra Procházková 

s přednáškou „Politické zneužívání 

informací v ruské propagandě“ 

a na závěr Mgr. Jiří Bartoš 

(odborný asistent katedry 

politologie), Mgr. Michael 

Martínek (katolický kněz – 

salesián) a PhDr. Jan Stříbrný 

(historik) s tématem „Principy nové 

politické kultury (Fratelli tutti).“ 

Celodenní konference i s dotazy 

diváků proběhla v přátelském 

duchu. Jen bohužel onemocněl 

brigádní generál Miroslav Feix, 

takže Petra Procházková dostala 

širší prostor pro přednášku i pro 

zodpovězení většího množství 

dotazů.  Záznamy všech přednášek 

je možné shlédnout na YouTube. 

Všem farníkům přejí členové 

ČKA požehnané vánoční svátky 

narozenin našeho Pána a mnoho sil 

do nového roku, který zřejmě bude 

nejtěžší v naší novodobé historii. 

Za MO ČKA 

Miroslav Blažek
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Ať Pán vždy vede náš den… 
Sobotní ráno. Marie se chystá na 

roráty. Mají být zpívané, přijedou 

muzikanti až z České Skalice. Jaké 

to asi bude, přemýšlí. Plánuje zajít 

k lékaři, a tak řeší, zda po rorátech 

ještě stihne nakoupit a dovézt domů 

snídani pro své dva chlapy, nebo 

pojede rovnou. 

Posnídá a vyráží směr kostel 

svatého Mikuláše na náměstí. Čas 

nechá na Pánu. Ono to nějak 

dopadne. Do jedenácti se vše stihne 

a v jakém pořadí, tak to se uvidí. 

Vchází do tmavého kostela. 

Tuto chvíli má opravdu moc ráda. 

Kostel působí tak tajemně, 

soukromě a přesto je zde prostor 

pro dalších 100 lidí. To brzké ráno, 

přítmí, ticho… Jako by Pán jí byl 

ještě blíž než obvykle. Krásná 

chvíle, užívá si ji plnými doušky, 

těch pár minut, než se začnou 

ozývat kroky a tlumené hlasy 

dalších věřících. 

Rorátní mše byla tak trochu 

veselá. Muzikanti byli báječní, jen 

zpočátku z kůru zaznělo sem tam 

nějaké bouchnutí dveří, pár 

zpěvníků asi také pozdravilo 

dřevěnou podlahu a mezi tím 

se rozezněly zpěvy adventní, zpěvy 

k Panně Marii. Marie neměla 

zpěvník, ale několik písní znala. 

Pobrukovala si se zpěváky 

a přemýšlela, jak vlastně prožít ten 

zbývající čas adventní. Vzpomínala 

 na P. Exnera, na jeho sestru Cilku. 

Oba měli Pannu Marii velmi rádi 

a svědčila o tom i Cilčina výzdoba. 

Modrý závěs za sochou Panny 

Marie u vedlejšího oltáře na pravé 

straně. Usmála se svým 

vzpomínkám. 

Po mši se Marie odebrala plnit 

a splnit naplánované. Chtěla mít 

volné odpoledne, plánovala jít 

na duchovní obnovu do kláštera, ale 

zdravotní stav a povinnosti doma 

ji stahovaly zpět. 

Nakonec zvítězil kompromis. 

Půjde a uvidí, když tak se může 

klidně po první přednášce sebrat 

a jít domů. S tímto rozhodnutím 

souhlasil i zbytek rodiny. 
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V 13:30 byla na místě. Přivítaly 

ji nově opravené prostory klášterní 

chodby, krásné dřevěné schody 

vedoucí do horní chodby a prostoru 

oratoře. Vešla do místnosti, teplo, 

příjemná atmosféra, lidé 

očekávající nějaké duchovní 

povzbuzení v tomto tak krásném 

čase adventním. 

Posadila se k oknu a očekávala 

setkání s Pánem skrze jeho slovo 

a slova přednášejícího 

P. Krzysztofa z Bozkovské farnosti 

– poutního místa u Semil. 

Neznala ho. Ale těšila se .  

Když P. Krzysztof začal se svou 

první přednáškou, zaplavila ji vlna 

obav. Jak si má všechny ty báječné 

a důležité myšlenky zapamatovat? 

Moudrost – vděčnost – láska – 

křest – srdce lásky – samota – čas – 

rodina – blízkost – pohlazení. 

Tato slova zazněla mnohokrát 

a v mnoha souvislostech. 

Být vděčný za malé věci. 

Za krásný den, šálek čaje 

či pohlazení. Čas je dar lásky, náš 

čas je darem od Pána pro druhé. 

Mějme čas na vše, co je pro nás 

důležité. Důležité je však vědět, 

co je důležité. Kořenem moudrosti 

je srdce člověka. Srdce člověka by 

mělo být milující a laskavé – srdce 

lásky. Pro svou rodinu, přátele, 

farnost. Srdce lásky svědčí 

o milujícím Bohu. Bůh je věrný 

i v maličkostech. Darem od Boha 

pro naše srdce je svátost smíření, 

naše uzdravené srdce pak žije 

novou plnou láskou. Panna Maria je 

naší milující matkou, myslí na nás 

vždy, i když my nemáme zrovna čas 

myslet na ni a jejího syna. Naše 

obrácení a modlitba zachraňuje 

svět. Ráno a večer pozdravení 

modlitbou Otčenáš a Zdrávas. 

Alespoň to a máme podíl na 

záchraně světa? Myšlenky Marii 

úplně pohltily. Jak jednoduché a jak 

těžké. Vydržela do konce. 

Uvědomila si, že tento den byl 

vedený Pánem. Domů přijela 

klidná, naplněná a radostná 

ze setkání s Ním a dalšími přáteli 

z farnosti. Oba kluci ji již 

očekávali. 



 

 

Komenského 328, 

Nová Paka 

Telefon: 606 030 222 

www.nase-knihkupectvi.cz 

 

NABÍZÍME: 

 

Tomáš Halík: PROCITAJÍ ANDĚLÉ Adventní a vánoční kázání v neklidné době. 

Nová kniha známého autora jistě najde cestu ke svým čtenářům. 

 

Richard Rohr: ČÍST BIBLI JAKO JEŽÍŠ 

Autor je františkánský kazatel a spisovatel a zabývá se ve svých knihách spiritualitou pro muže. 

Knížka Číst Bibli jako Ježíš od Richarda Rohra je úvodem do umění duchovní četby a výkladu Bible. 

Je však zároveň polemikou s tím, jak se Bible často čte a vykládá: s důrazem na literu a na předpisy 

zákona. 

 

Wilhelm Hünermann: ŽIVÉ SVĚTLO 

Román o svaté Hildegardě z Bingenu 

Wilhelm Hünermann (1900–1975), kněz, žil v německém Essenu. Jeho dílo obsahuje na 50 románů, 

které byly přeloženy do 20 jazyků. U nás vyšly například: Farář světa, Hořící oheň, Otec vyhoštěných, 

Píseň v plamenech. Román slavného autora představuje bohatý život svaté Hildegardy z Bingenu, která 

žila ve 12. století a byla abatyší benediktinského kláštera v Porýní. Ve své době patřila k nejznámějším 

osobnostem církve v Evropě. 

 

Sheri Rose Shephherd: MILOVANÉ PRINCEZNĚ BOJOVNICI 

Autorka bestsellerů Sheri Rose Shepherd ti prostřednictvím milostných dopisů od tvého Krále 

vřelým a povzbuzujícím způsobem pomůže načerpat novou sílu. Podle motta z 2. listu Timoteovi 4,7 – 

„Dobrý boj jsem bojoval“ – tě uvedené dopisy osvěží a naplní životodárnou posilou právě v těch 

chvílích, kdy máš pocit, že to už sama nezvládneš.  

 

Gaëtan Évrard, Dominique Bar: CÍSAŘOVNA ZITA poslední česká královna  

Komiks zachycuje dramatické osudy Zity, manželky blahoslaveného císaře Karla I. Habsburského. 

S Karlem se sblížili ve Františkových Lázních, na trůn nastoupili nečekaně v době 1. světové války. Zita 

byla manželovi velkou oporou. Záhy však museli odejít do vyhnanství. Už v roce 1922 ovdověla 

a zůstala na Madeiře sama s osmi dětmi: bylo jí pouhých třicet let. S velkou důvěrou v Boží 

prozřetelnost děti vychovala a zajistila jim dobré vzdělání. Mnohokrát se musela stěhovat do jiné země: 

už v dětství se stěhovala mezi Itálií a Rakouskem, později byla nucena odejít z Madeiry do Baskicka 

a Belgie; odtud museli s dětmi utéct před Hitlerem do Kanady a USA. Až ve stáří se vrátila do Evropy. 

Zemřela ve Švýcarsku roku 1989 ve věku 96 let.  

Děkuji všem, kteří si v krámku nakoupíte, a tím podpoříte jeho působení. 

Přeji vám všem hodně zdraví v novém roce.  Bohunka K. 

 



 

 

 

PŘEHLED 

VÁNOČNÍCH KATOLICKÝCH 

BOHOSLUŽEB NOVOPACKÉ FARNOSTI 
SOBOTA 24. 12. 2022 ŠTĚDRÝ DEN  

Stará Paka  15:30  mše svatá z vigilie slavnosti  

Nová Paka – klášterní 

kostel 
22:30   půlnoční mše svatá 

 

NEDĚLE 25. 12. 2022 
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

 

Stará Paka 7:30   mše svatá  

Nová Paka – klášterní kostel 9:00   mše svatá  

Levínská Olešnice 10:45   mše svatá  

Úbislavice 17:00  mše svatá  

PONDĚLÍ 26. 12. 2022 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA  

Nová Paka – farní kostel 9:00  mše svatá  

Stav 10:45  mše svatá  

   PÁTEK 30. 12. 2022 SVÁTEK SVATÉ RODINY , PRVOMUČEDNÍKA 

Nová Paka – farní kostel 17:30  
mše svatá s obnovou manželských 

slibů 

 

SOBOTA 31. 12. 2022 SV. SILVESTRA  

Nová Paka – klášterní kostel 15:30  mše svatá na poděkování  

NEDĚLE  1. 1. 2023 
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 

NOVÝ ROK 

 

Stará Paka 7:30  mše svatá  

Nová Paka – klášterní kostel 9:00  mše svatá  

Levínská Olešnice 10:45  mše svatá  

Úbislavice 17:00  mše svatá  

NEDĚLE 8. 1. 2023 SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ  

Stará Paka 7:30  mše svatá  

Nová Paka – klášterní kostel 9:00  mše svatá  

Levínská Olešnice 10:45  mše svatá  

V PONDĚLÍ 9. LEDNA SVÁTKEM KŘTU PÁNĚ KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ.  

 

Farní listy – občasník Římskokatolické farnosti Nová Paka  
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