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6/2014 

 Betlém v srdci 
 Milí farníci, adventní doba vrcholí a Vánoce jsou za dveřmi. Dovolte 
mi zavzpomínat a vrátit se tak o patnáct let dozadu a nabídnout vám mož-
ná trochu jiný, neobvyklý pohled na Vánoce. Já tehdy Štědrý den vnímal 
jako podivnou, frustrující událost, kterou je třeba přetrpět a která má jen 
výhodu zmenšeného pracovního teroru a sledování oblíbených pohádek 
v televizí. Brzy se setmí, upeče se kapr, načež následuje jeho konzumace, 
zazvoní zvoneček, rozdají se dárky, poděkuje se - a co? Velké, tiché, děsi-
vé prázdno, které snad lze jen trochu zahnat konzumací chlebíčků. 
 Nechápal jsem, proč zrovna ten den mám být příjemnější na okolí či 
mít radost, když celý rok plyne v bezbarvém, tupém vzduchoprázdnu, vy-
dýchaném jak kupé vlaku směřujícího „nach Auschwitz“. 
 Aspoň pozdě v noci jsem měl záminku utéct do hospody, oslavit Štěd-
rý den s kamarády a pak jít na půlnoční ... a tak najednou, i když jsem úpl-
ně nechápal, co se vlastně v kostele děje, jsem mohl symbolicky vyjádřit 
vnitřní stav, padnout koleny na ledový kámen kostelní podlahy a někam tu 
prázdnotu a bolest odložit. 
 A druhý den byl přenos mše z Vatikánu a to už jsem u sebe doma cítil 
opět tichou, bolestnou radost, že můžu něčemu odevzdat žal nad nenapl-
něností svého života a že ji kněz za mě odevzdává a obětuje na oltáři a že 
v tom pocitu nejsem sám, že snad každému z lidí, kteří jsou tam na mši, 
něco chybí … 
 Nenápadně ve skrytu jsem se učil nebát se otvírat něčemu, co se po-
stupně pro mě  stalo Někým, Bohem, Láskou. Boží Syn, který se narodil v 
chudobě, nedostatku  betlémského chléva, se narodil i o 2 000 let později  
v chudobě, nedostatku a chlévě mého vlastního srdce. 
 Když dopisuji tyto vánoční řádky, mám dojem, že se mně  za zády 
ozývá tichý, radostný smích židovského chlapečka ze stáje, který to 
všechno spískal a spočívá v Mariině bezpečné náruči.  

Přeji vám, krásné prožití vánočních svátků a ať se i vám podaří 
zaslechnout smích malého Ježíše.  

P. Tomáš 
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ROZHOVORROZHOVORROZHOVORROZHOVOR    
S PANÍ DAGMAR S PANÍ DAGMAR S PANÍ DAGMAR S PANÍ DAGMAR     

SKYVOVOU SKYVOVOU SKYVOVOU SKYVOVOU     
ZE ZÁSMUKZE ZÁSMUKZE ZÁSMUKZE ZÁSMUK    

Dlouze uplývají věky, 

jimiž zní modlitby hlas, 

jehož vroucnost znásobuje 

překotně pádící čas. 

  

Stařec Simeon, když touze 

nedokáže odolat, 

prosí, aby zřít směl Boha 

až se na zem bude brát. 

  

A Duch Svatý starci tomu 

ujištění ihned dá, 

že se slovem zavazuje, 

dřív než smrt ho vyhledá 

  

uvidí jak z hloubi nebe 

život sestupuje k nám 

a že v jeho vlastních rukou 

Bůh pak spočine mu sám, 

  

aby mohl na své hrudi 

ukázat mu pevný chrám. 

V zásmuckém klášteře katalogizu-
jete ornáty, které jsou tam ulože-
ny. Navazujete tím na své původní 
povolání? 
 Ano. Není to přesně má speciali-
zace, ale vše, co má vztah k historii, 
je mi velmi blízké. Některé ornáty, 
které se v klášteře našly, jsou oprav-
dové unikáty a je třeba se o ně posta-
rat. Tak jako papír i textil vyžadují 
velmi citlivé uložení, minimálně 
mimo prach a vlhkost. Zatím byly 
uloženy tak, jak to v dané chvíli šlo. 
Teď by se mi líbilo, kdyby hlavní 
konzervátor prohlédl mé záznamy a 
podle nich vybral ty nejcennější   
exempláře a nechal je opravit. Větší 
počet ornátů je v klášteře proto, že 
zde byla dílna, kde je řeholníci – 
františkáni šili. Protože to byl řád 
spořivý, používali například i zacho-
valé části starších rouch. Tak byly 
identifikovány např. fragmenty do-
vezených francouzských brokátů ze 
17. století. Barevně je sladili, kde 
bylo třeba, mezeru vyšili, nebo přiši-
li paspuli či aplikaci. Byla to oprav-
du správa dobrého hospodáře. Je 
obdivuhodné, že se tyto věci zacho-
valy. Přežily staletí, války, po od-
chodu františkánů se o ně nikdo ne-
staral. Zapomnělo se na jejich exis-
tenci i teď. Záznamy určitě byly, ale 
zřejmě již neexistují. Je tedy naší 
povinností, abychom se snažili o 

 Milí farníci, 
 s koncem roku 2014 vám chci 
jménem nás kněží poděkovat za vše, 
co jste pro naši farnost udělali, čím 
jste přispěli k utváření našeho spole-
čenství, za každé svědectví víry, při-
nesenou oběť a především modlitbu. 
 Do nového roku 2015 vám  přeje-
me vše dobré, a jak nám připomněl 
17. listopad: svobodu, pravdu  
a lásku. 

P. Kamil, P. Tomáš, P. Václav 

DLOUZE UPLÝVAJÍ VĚKYDLOUZE UPLÝVAJÍ VĚKYDLOUZE UPLÝVAJÍ VĚKYDLOUZE UPLÝVAJÍ VĚKY    

Jan od Kříže 

PF 2015PF 2015PF 2015PF 2015    
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jejich zachování. 
Kde jste byla zaměstnána? 
 P r a c o v a l a  j s e m 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v Praze jako správce sbírky historic-
kého skla, ale my muzejníci, a já se 
ještě za muzejníka považuji, máme 
vztah ke všem historickým předmě-
tům. Takže když jsem se dověděla, 
jaké jsou v klášteře poklady, nabídla 
jsem panu faráři pomoc a nadšeně se 
vrhla do práce. 
Jaký vztah máte k Zásmukám? 
 Já žádný pevný vztah nemám. 
Teprve si ho vytvářím. Jsem rodilý 
Moravák, ale celý život jsem žila 
v Praze. Patřím tedy do té skupiny 
Pražáků, o které se říká, že každý 
správný Pražák pochází z Brna. 
V Zásmukách jsme si na důchod 
koupili domek a odstěhovali se sem. 
Ten hektický život v Praze už nás 
unavoval. 
Nedávno jste na zásmuckém zám-
ku uspořádala výstavu o životě 
našich babiček. Co vás k tomuto 
tématu inspirovalo? 
 Nebyl to prvotní záměr. Pořádala 
jsem tady výstav již několik a žádná 
se nesetkala s velkým ohlasem. Té-
ma vlastně vyplynulo z toho hledání, 
co by zdejší občané a lidi z blízkého 
okolí zajímalo. Co by je oslovilo a 
na co by byly ochotny, protože větši-
na návštěvníků jsou ženy, přijít. 
Zkusili jsme tedy téma o životě na-
šich babiček a prababiček. Kupodivu 
to byla trefa do černého. Zájem byl 
veliký. Našlo se také hodně těch, 
kteří byli ochotni se zapojit buď za-
půjčením exponátů nebo radou, 

vzpomínkou. Nebylo to jen nostal-
gické vzpomínání, ale informace o 
vzdělávání žen, jejich úloze a povin-
nostech. Chtěli jsme, aby si mladá 
generace uvědomila, jaký život ten-
krát byl, jak jsme se posunuli - kde 
jsme, a jestli bychom nechtěli do 
života vnést část klidu našich praba-
biček. 
Kterých zásmuckých objektů si 
nejvíce vážíte a co byste jim  
přála? 
 Ne j vě t š í  k l e n o t y ,  k t e r é 
v Zásmukách jsou, zámek, klášter, 
mariánský sloup a děkanský kostel, 
by si zasloužily investici významně 
větší, než se jim dostává. Průčelí 
kláštera je omšelé, kříže nahoře ne-
září, to všechno by mělo volat: 
„Tady jsem, pojďte ke mně.“ Všech-
ny ty opravy jsou potřebné, ale fa-
sáda je pro vnější vzhled velmi důle-
žitá. Totéž platí o zámku, i když tady 
se stav zlepšuje velmi rychle. Mari-
ánský sloup je v katastrofálním sta-
vu, zasloužil by si více pozornosti, 
tak jako kaplička. Tyto památky jsou 
takovým zásmuckým „rodinným 
stříbrem“. Přála bych mladé genera-
ci, aby se jí podařilo tyto věci nejen 
zachovat, ale posunout vše 
k lepšímu. 
Myslíte, že obyvatelé Zásmuk mají 
vztah k těmto památkám? 
 Je to rozdílné. Podle účasti na 
některých kulturních akcích by se 
zdálo, že zájem není. Ale o akce po-
řádané v klášteře, především koncer-
ty, se zájem zvyšuje. Potěšující je, že 
kromě starší generace, u které se to 
trochu předpokládá, se objevují čas-



4 

 

to i mladé tváře. V tomto případě 
hodně záleží na rodině, jaké tradice 
se tam dodržují nebo nedodržují. 
Jakou úlohu má podle Vás far-
nost? 
 Podle mého názoru by měla 
stmelovat. Žijí tady starousedlíci i 
nově přistěhovalí, je třeba obě skupi-
ny propojit. Myslím, že se to daří. 
Navázala se spolupráce se školou. 
Organizují se prohlídky kláštera a 
práce se seniorskou skupinou se mi 
také líbí. 
Na co se těšíte? 
 Teď je přede mnou dlouhá zima a 
v té době je v zámku i v klášteře vel-
mi nevlídno. To je přímo „ráj“ pro 
revmatiky. Těším se tedy na jaro. 
Doufám, že město opět zastřeší ně-
které kulturní akce, práce se podaří a 
bude pokračovat spolupráce 
s farností. 
Děkujeme za rozhovor a těšíme se 
s Vámi na jaro. Marie Horáčková 

KALENDÁŘ FARNOSTI KALENDÁŘ FARNOSTI KALENDÁŘ FARNOSTI KALENDÁŘ FARNOSTI     
NA ROK 2015NA ROK 2015NA ROK 2015NA ROK 2015    

P. Kamil 

 Nějaký kalendář používáme asi 
všichni – papírový, v mobilu, 
v počítači, na stole, na zdi. Máme 
v něm rozvrh hodin ve škole, porady 
v práci, pořádáme podle něj oslavy 
narozenin… V rámci pastorační rady 
jsme se zamýšleli, jaký je kalendář 
farnosti, co se všechno ve farnosti 
děje, co kdo koná a na co by rád po-
zval i ostatní. Z úvah, jak tyto udá-
losti uspořádat, sladit a sdílet 
s ostatními, nám vyšel na příští rok 
2015 kalendář, který se vám tímto 

dostává do ruky. 
 V kalendáři jsou uvedeny poutě 
k jednotlivým kostelům, a také výro-
čí posvěcení kostela, pokud je to 
známo.  
 V kalendáři najdete aktivity a 
programy Komunitního centra  
sv. Jiljí, které je místem setkání s 
druhými lidmi a jehož prostory nabí-
zejí možnost k tvoření, zpěvu, du-
chovním obnovám, výuce nábožen-
ství, promítání filmů...  
 Dále je v kalendáři dán prostor 
iniciativám, které vypovídají o dění 
a zájmu lidí v místě, jejichž aktivitu 
chce farnost podpořit. 
 Kalendář je doplněn hezkými 
fotografiemi našich kostelů a také 
těmi ze setkáních, na která zvlášť 
rádi vzpomínáme.  
 Věřím, že se vám nově vytvořený 
farní kalendář bude líbit, že si ho 
nejen sami koupíte a třeba jím obda-
rujete i své blízké. 
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A ODPUSŤ NÁM NAŠE VIA ODPUSŤ NÁM NAŠE VIA ODPUSŤ NÁM NAŠE VIA ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, NY, NY, NY,     
JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME JAKOŽ I MY ODPOUŠTÍME     

NAŠIM VINÍKŮM !NAŠIM VINÍKŮM !NAŠIM VINÍKŮM !NAŠIM VINÍKŮM !    

 Nejenom křesťanské, ale přede-
vším lidské odpuštění bylo styčným 
tématem adventní duchovní obnovy 
v Komunitním centru sv. Jiljí 
v Uhlířských Janovicích dne 29. 11. 
2014. Na prahu adventního času nás 
zákoutími mystéria odpuštění prová-
zel nám všem dobře známý bývalý 
farní vikář, dnes duchovní správce 
farnosti Jílové u Prahy Pater Kryštof 
Henriko.  
 Setkání proběhlo v přátelském a 
srdečném duchu. Nechyběly ani ob-
líbené písničky na kytaru a foukací 
harmoniku. Mše svatá sobotní dopo-
ledne slavnostně završila. Naplněni 
nadějí a očekáváním můžeme vstou-
pit do prvního adventního týdne. 
 Adventní čas, to tajuplné období 
plné očekávání a příprav. Je to při-
pomínka prvního Kristova příchodu 
na svět, ale zároveň také každodenní 
možnost pro přijetí našeho Spasitele 
do našich životů. Je to také výzva 
k pokání a obrácení. Kam pozveme 
Boha, po němž toužíme? Budeme 
trávit předvánoční čas horečnatým 
uklízením, pečením a stresujícími 
nákupy dárků? Nebo provedeme 
řádný úklid v našich srdcích a 
v mezilidských vztazích? Bůh, po 
kterém tak toužíme, je nekonečná 
Láska, která miluje bez rozdílu a bez 
podmínek. Dokážeme ji pustit 
k sobě tím, že alespoň na chvíli za-
pomeneme na naše spory se svými 

blízkými, se svými sousedy nebo 
dokonce nepřáteli? Že se pokusíme 
jim vyjít vstříc, že učiníme ten první 
krok? Nemusíme při tom překračo-
vat svůj vlastní stín, nemusíme se 
ponižovat. Stačí pozvat Boží lásku 
do svých životů a požádat o pomoc 
při řešení našich pokřivených vzta-
hů. A nebojme se, že by nás odmítl, 
vždyť kdo zažil větší ponížení, nepo-
chopení a křivdy, než náš Spasitel? 
A přesto dokázal zvolat: „Odpusťte 
jim, neboť nevědí, co činí!“ A ne-
mějme obavy, když nám to hned 
napoprvé nevyjde, když opět pod 
svými hříchy padneme. Máme se o 
koho opřít. 

Požehnané prožití adventního času 
 vám přeje Radek Mašín. 

Společná fotka před kostelem sv. Jiljí 
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 Cesta sedmi kostelů na téma Sva-
tost ve Vidicích nezačala 1. 11., ale 
tím, že mě iniciátoři Cesty oslovili 
jakožto zástupce skautů už v červnu 
a já souhlasila, že se staneme patro-
ny Cesty. Na začátku školního roku 
vznikaly nápady na program (zpěv, 
aktivity) a chuť akci pořádat. Já 
osobně jsem se na 1. 11. těšila a vše 
připravovala velmi důkladně. Inspi-
rovala jsem se texty na internetu:  
„1. listopadu je společná slavnost 
Všech svatých. Obecně je svaté, co 
je obecně uznané jako dobré, pravé, 
blahodárné, následování hodné, 
např. svatý muž, svatá slova, svatá 
hora, odkaz nebo příkaz je nám sva-
tý. Pojem souvisí se světlostí, tj. záři-
vostí, v (zejména náboženských) ob-
razech často znázorňující právě sva-
tost. 2. listopadu se slaví památka 
zesnulých.“ Proto jsem se vydala v 
ranních hodinách 8 km (tam i zpět) 
pro plástve včelího vosku na výrobu 
svíček. V pátek před akcí jsme měli 
zkoušku sboru. Opět někteří zpěváci 
na místo doputovali i z Vysočiny. 
Vtipné bylo, že jsem se celou noc na 
sobotu 1. 11. v posteli převalovala a 
neustále mi zněly v uších písně 
a před očima se přemítaly seznamy, 
co je potřeba připravit, donést, na-
chystat. Ráno jsme unaveně vstávali 
v 7 hodin, abychom vše stihli ještě 
doladit. 
 A teď už akce opravdu začíná. V 
810 v počtu 12 lidí jsme u kostela 
Narození Panny Marie v Košicích 
započali pouť do Vidic. Předcházela 

SVATOSTSVATOSTSVATOSTSVATOST    

ještě modlitba k Panně Marii. Pře-
vážnou většinu poutníků tvořily děti, 
které udávaly velmi svižné a rychlé 
tempo. Cestou jsme do košíku sbírali 
podzim (šípky, houby, listí, větvič-
ky, rákosí, ...) na výzdobu kostela. 
Před Vidicemi jsme se zastavili a s 
úžasem hleděli na duhu v mracích. 
Pro mě to byl malý zázrak. Vyrobili 
jsme si růže z listí, šustí, větviček a 
chopili se dřevěného kříže, který 
jsme nesli ke kostelu.  
 Když jsme dorazili do kostela, 
začal program před mší a bylo při-
praveno malé občerstvení (teplý čaj 
a perník). Velmi záhadná a zábavná 
aktivita bylo hledání detailů po kos-
tele, které se účastnily všechny vě-
kové kategorie poutníků. Dále si 
mohl každý vyrobit svíčku z včelího 
vosku, složit puzzle nebo vymalovat 
jednoho ze svatých s atributy. Puzzle 
zachycovaly chvíle, kdy se kostel 
otevírá: svatba, pohřeb, posvícení, 
roráty, Vánoce nebo na počest Cesty 
sedmi kostelů. Vymalovaní svatí 
poté dozdobili kostel stejně jako pří-
rodní růže, které jsme tvořili cestou. 
Během toho, co dole probíhal pro-
gram, jsme se čtyřčlenným sborem 
zpívali písně. Konec programu ozná-
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mil zvon z místní zvonice, který 
ohlašoval blížící se mši začínající v 
10 hodin. 
 Během mše jsme opět se sborem 
zpívali a na to vše se dívali shora. 
Na 30 lidí, kteří seděli v lavicích 
a společně s námi hleděli vpřed k 
oltáři, na obraz sv. Mikuláše, pana 
faráře Kamila a tři ministranty, se-
skupení několika hořících svíček, 
symbolizujících život a smrt, pod-
zimní výzdobu a na vymalované 
svaté.  
 Když mše skončila, přišlo mi líto, 
že už je konec akce Cesty sedmi 
kostelů, které jsem věnovala tolik 
času a příprav. Svíčka a sušené 
švestky, které jsem dostala jako dí-
ky, mně mši budou připomínat.  

 
+++ 

 Pokud se mohu zúčastnit cesty 
k některému z našich sedmi kostelů, 
je to pro mne svátek. Tentokrát to 
bylo prvního listopadu, a to je svátek 
všech svatých. Cesta se konala od 
kostela Narození Panny Marie 
v Košicích do Vidic do kostela sv. 
Mikuláše. To putovali ti zdatnější a 
mladí poutníci.  

Magda a Martin Setničkovi 

 My dříve narození jsme jeli 
s obětavou Olinkou Kyselovou au-
tem. Poutníky jsme dohonili před 
Vidicemi. Vpředu byl nesen dřevěný 
kříž, pomalu již historický, který 
s námi putuje ke každému kostelu. 
Za ním opět známé tváře, které se 
zúčastňují všech duchovních aktivit. 
Usměvavá rodina Šustkova z Košic, 
Maruška Rohrová, Jája Trojanová a 
též skauti, kteří byli patrony této 
cesty.  
 Vidice jsou pěkná čistá obec a 
návsi vévodí kostel sv. Mikuláše 
s kruhovým hřbitovem. U brány na 
hřbitov stojí staletá lípa jako věrný 
strážce posvátného místa. Já s Věrou 
Pelikánovou jsme usedly na lavičku 
před vchodem a čekaly na poutníky. 
Maruška Horáčková, Zdena Vy-
hnánková a Olinka jim šly naproti. 
Vzpomínaly jsme s Věrou na 
„Vidi čáky“, kteří chodívali každou 
neděli na bohoslužby do Košic. Již 
jsou téměř všichni na Pravdě Boží. 
Ale přece jen přišli někteří, které 
jsem ráda viděla, třeba Liduška Ko-
sinová, a za Stáňu Jirsovou Syřínko-
vou jsme se pomodlili, aby se uzdra-
vila. 
 Nu a pak s celou sešlostí jsme 
vešli do kostela. Byla jsem překva-
pena, v jak dobrém stavu se tento 
Boží stánek nachází oproti jiným 
místům, která navštěvujeme. Lavice, 
oltář, obrazy i neobvyklá kazatelna. 
Též květinová výzdoba nasvědčova-
la, že je o toto místo s láskou pečo-
váno. Přivítala nás vedoucí skautů 
Magdalena a seznámila přítomné 
s programem, který skauti připravili. 
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Dá se říci jako „hledání pokladů“ – 
v tomto případě různých míst a de-
tailů podle fotografií. Také skauti 
hráli a zpívali a my podle možností 
jsme se připojili. Dále se konalo po-
žehnání hrobů na krásně upraveném 
hřbitově, všichni jsme šli v průvodu 
kolem kostela. Následovala mše sva-
tá, kterou zpěvem a hrou na kytaru 
doprovázeli skauti. Milá promluva 
nás uvedla za těmi, kteří nás předešli 
ve smrti v pověsti svatosti. Ani se 
nám nechtělo z příjemného prostře-
dí. Snad že to velmi zpestřila činnost 
a účast dětí a mladých lidí. Na závěr 
nám P. Kamil rozkrájel kostel a já 
dostala jedno okno. Byl z moc dob-
rého perníku. Poděkování všem, kdo 
milou pobožnost připravili. 

Dáša Boušová 

 V listopadu si připomínáme svá-
tek sv. Martina, který jsme společně 
oslavili na čestínské faře. 
 Při první písni, kterou nám zahrá-
la Markéta Havrdová, jsme si uvědo-
mili hlavní znaky, které o Martinovi 
známe. Prvním bylo milosrdenství. 
To když se Martin, ještě jako voják, 
rozdělil s žebrákem o svůj důstojnic-
ký plášť. A druhým je známá husa, 
která nebo které jej prozradily, 
když se snažil skrýt před zvolením 
biskupem v Tours. 
 A právě proto jsme se učili vázat 
peroutku z husího peří, neboť 
k výrobě jednoduché peroutky je 
potřeba přeci jenom ten správný 
kumšt. U kuchyňského stolu zkušené 
pekařky mlely mák a válely těsto na 
martinské rohlíčky. 
 U stolu u okna probíhala výroba 
a zdobení skleněných lampionků, 
které nám při večerním průvodu ko-
lem kostela svítily na cestu. 
 Děkuji všem, kteří se snažili pro 
děti i dospělé vytvořit podmínky k 
hezkému prožití svátku sv. Martina. 

MARTINSKÁ PEROUTKAMARTINSKÁ PEROUTKAMARTINSKÁ PEROUTKAMARTINSKÁ PEROUTKA    
----    SOBOTA PO SVATÉM MSOBOTA PO SVATÉM MSOBOTA PO SVATÉM MSOBOTA PO SVATÉM MARTINU ARTINU ARTINU ARTINU ----    

Martina a Petr Vojtovi  

 Některé děje a příběhy, které for-
movaly náš domov, dnes už na vlast-
ní oči neuvidíme. Proto chodíme po 
našem kraji a nasloucháme vyprávě-
ní a pokoušíme si představit všechny 
ty dávné události, a vnímáme,  
co nám říkají dnes pro nás.  
Kým jsme a kudy máme jít. 

POSTŘEH Z CESTYPOSTŘEH Z CESTYPOSTŘEH Z CESTYPOSTŘEH Z CESTY     
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„Markét, prosím tě, 
co že je to za tu akci 
teď někdy v listopadu? 
Něco s Martinem…?“ 

„Martinská peroutka! To je tento 
víkend na faře v Čestíně. Leni, při-
jdeš? Něco si vyrobíme, upečeme, 
popovídáme.“ 

Znělo to zajímavě a já jsem pro 
každý nový zážitek, tak proč ne. 
Každopádně jsem přemýšlela, co to 
vlastně ta peroutka je … kamarád 
„google“ mi nepomohl, pochybuji 
totiž, že by se akce měla týkat Ferdi-
nanda Peroutky, když jde o Martin-
skou peroutku. Naštěstí mi vše 
osvětlila moje milá tchýně Mařenka 
a zároveň mi slíbila, že se mnou po-
jede, aby pohlídala dcerku a já si tu 
peroutku mohla vyrobit. 
 Jak milé přivítání nás čekalo!  
Na faře bylo útulno a hemžilo se to 
dětmi i dospělými. Než jsem se do-
stala k nějakému tomu tvořivému 
stolu, tak to chvíli trvalo. Tu jsem se 
zapovídala a tam zas zadívala. Na-
konec jsem se chopila velice zodpo-
vědné práce… mašlování rohlíčků. 
Nebo bych snad mohla říct 
„peroutkování“? Jedna dělala nádiv-
ku, druhá krájela těsto, třetí tvarova-
la rohlíčky a já zlatila. 
 Každopádně jsme to s kolegyně-
mi řádně propovídaly, a tak nám 
práce šla rychle od ruky. Sobecky 
musím říct, že nám to určitě šlo lépe 
než těm dvěma stávkujícím troubám, 
které ne a ne se pořádně rozpálit. 
Mezitím, co se Markéta rozpalovala 

lehkou panikou nad tím, jak upeče-
me ty rohlíčky a husu, my rohlíčko-
vé báby jsme se rozpalovaly výbor-
nou griotkou. Nakonec to někomu 
tak dobře pálilo, že dopalování ro-
hlíčků jsme přenechaly na troubě 
místní hospůdky u Janatů. Tímto 
děkujeme za záchranu, jelikož by-
chom jistě už něco podpálily, aby-
chom to vše upekly. 
 Místnost se pomalu naplňovala, 
nazdobených lampiónku přibývalo a 
donesených pochoutek ubývalo, ob-
čas někdo z dětí zavadil o klavír, 
pekáče se plnily a peroutky se mota-
ly. Ale našli se i tací, co to celé pro-
spinkali… ti nejmenší. 
 Veškeré mé počínání jsem zakon-
čila výrobou vlastní peroutky. Zpo-
čátku se mi motaly i prsty, ale nako-
nec to jako ta mašlovačka vypadalo. 
Jen si tak říkám, jestli jsem si nezvo-
lila opačné pořadí… nejdříve vyrobit 
peroutku a pak „peroutkovat“. No 
tak snad se příště polepším. 
 Nakonec vše vyvrcholilo lampió-
novým průvodem, ale o tom si musí-
te nechat vyprávět zas někým ji-
ným… my už jsme se neúčastnily. 
 I přesto jsem si zpříjemnila sobo-
tu. Kde by se jen člověk mohl setkat 
s lidmi různého věku a z různých 
koutů okolí, naučit se nějaké té tradi-
ci a proslunit si tak sychravé pod-
zimní počasí? V parku? V práci? Na 
sociální síti? … Hmmm, možná… 
ale pro jistotu se zas budu těšit na 
příští rok. 
 PS: Jediné, co mi scházelo… že 
ten Martin nepřijel na bílém koni. 
  

CO ŽE JE TO ZA TU AKCO ŽE JE TO ZA TU AKCO ŽE JE TO ZA TU AKCO ŽE JE TO ZA TU AKCI?CI?CI?CI?    

Lenka Prokešová 
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 Poslední víkend před adventem 
se čestínská sokolovna proměnila v 
ráj pro děti, jejich rodiče i prarodiče, 
tvořivé lidi ze širokého okolí. Zatím-
co dospělí se hned pustili do výroby 
přírodních adventních věnců, děti se 
mohly rozběhnout po sále vyzkoušet 
si řadu tradičních i méně tradičních 
technik. 
 Menší děti si mohly zkusit vyro-
bit figurku z keramické hlíny, ozdo-
bit perníček, vybarvit sádrový odli-
tek andělíčka, umotat svíčku 
ze včelího vosku, slepit papírový 
řetěz nebo třeba navléknout korálko-
vou hvězdu. Starší a odvážnější si 
zkusili výrobu slaměných ozdob, 
rybiček a zvonečků z pedigu, podle 
vlastního návrhu vytvořili placku na 
kabát nebo ušili látkový pytlík 
na všechny ty drobné dárečky, které 
si odnášeli domů. Ti nejodvážnější 
se pustili do výroby skleněného an-
děla Tiffany technikou. Napětím 
přestávali dýchat, jestli se z těch pár 
drátků a skleněného střípku povede 
andělíček nebo ne. Ti trpělivější si 
poskládali papírové hvězdy, které se 
budou krásně vyjímat na vánočních 

ČESTÍNSKÝ TVOŘIVÝ JAČESTÍNSKÝ TVOŘIVÝ JAČESTÍNSKÝ TVOŘIVÝ JAČESTÍNSKÝ TVOŘIVÝ JARMARKRMARKRMARKRMARK    oknech. 
 Obdiv rodičů i dětí si zaslouží 
nejen babička od perníčků, kterou by 
si všechny maminky čistě sobecky 
přály mít doma, ale všichni ostatní 
lektoři, kteří obětovali svůj čas a 
věnovali ho tento víkend nám 
a našim dětem. O to větší díky, když 
v dnešní době není mnoho cennější-
ho než čas. Z nápadu organizátorů se 
stala milá tradice, která spojuje lidi. 
A díky ní si v nastávajícím období 
adventu vyzdobíme domov vyrobe-
nými ozdobami, zapálíme vlastno-
ručně vyrobenou svíčku a na stole 
zavoní vánočka potřená vlastnoručně 
vyrobenou peroutkou. 

Věra Berková  

TVOŘÍ DĚTIČKY,TVOŘÍ DĚTIČKY,TVOŘÍ DĚTIČKY,TVOŘÍ DĚTIČKY,    
    MAMINKY I BABIČKYMAMINKY I BABIČKYMAMINKY I BABIČKYMAMINKY I BABIČKY    

Vodím každé úterý vnučku Ve-
runku od 16 hodin na výuku anglič-
tiny do Komunitního centra 
v Uhlířských Janovicích. Po skonče-
ní jsme jednou v podvečer v 17 ho-
din nahlédly v přízemí do místnosti, 
kde se něco konalo. Byly zde známé 
tváře žen a několika děvčátek, vyrá-
běly parafínové svíčky. Moc se nám 
to líbilo, a tak jsme se s Verunkou 
rozhodly, že sem budeme též chodit. 
 Je úterý 11. listopadu a my jsme 
opět tu. Tentokrát máme možnost 
předvést svou zručnost a fantazii při 
výrobě figurek z moduritu na výsta-
vu betlémů. Vše probíhá za pomoci 
a dohledu stále usměvavé paní Miri-
am Houdové. Je tu skvělá atmosféra, 
při vytváření si odpočineme od běž-
ného shonu, je radost sledovat naše 
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ratolesti, jak jsou šikovné, zasměje-
me se, popovídáme o životě, o dě-
tech, probereme problémy nemocí a 
tak různě. Dnes se na nás přišel po-
dívat i pan farář, který nám naše vý-
robečky s úsměvem pochválil. Popí-
jíme dobrou kávu, naše dětičky čají-
ček a je nám všem skvěle. Občas 
nám dělají společnost i někteří man-
želé, tatínkové a dědečkové. Opět se 
těším na další úterý. Přijďte i vy 
ostatní, uvidíte, že se vám tu bude 
líbit.   

Věra Slivanská 

MIKULÁŠSKÝ PROGRAM MIKULÁŠSKÝ PROGRAM MIKULÁŠSKÝ PROGRAM MIKULÁŠSKÝ PROGRAM     
VVVV    KOSTELE SV. ALOISEKOSTELE SV. ALOISEKOSTELE SV. ALOISEKOSTELE SV. ALOISE    

 Ve všední dny po obědě je 
v Uhlířských Janovicích na náměstí 
plno dětí čekajících na autobus. Ně-
které z nich – skupinka asi 15 dětí, 
se tou dobou moc rády zastavují 
v kostele. Za tuto možnost a podporu 
vděčíme panu faráři. Děti rády vzpo-
mínají na P. Kryštofa, který s nimi 
občas v kostele zpíval. Často tam 
s nimi chvíli pobývám, a tak mě na-
padlo udělat pro ně něco v pátek 5. 
prosince na Mikuláše. S manželem  
a s P. Tomášem jsme pro ně a pro 

všechny děti, které by chtěly přijít, 
připravili koš dobrot, stoly a papíry 
na výrobu skládané mikulášské mit-
ry a krátkou projekci na plátno o 
adventu a o sv. Mikuláši. Dětí přišlo 
jen pár a z těch čekajících na auto-
bus jen hrstka. Bylo mi to líto, ale už 
se mi to stalo v životě mnohokrát, že 
se člověk snaží pro někoho něco při-
pravit a ti, o které by člověk nejvíce 
stál, zrovna nepřijdou. Říkala jsem si 
proč, kde ty děti jsou, když tam jin-
dy bývají. Následující úterý jsem se 
před kostelem za nimi zastavila a už 
jich tam bylo zase plno. Šli jsme 
dovnitř a těch pár, co v pátek přišly, 
se zářícíma očima vyprávěly těm 
ostatním, co se tam v pátek dělo. 
Ostatní říkaly, že tentokrát v pátek 
nemohly přijít, a ptaly se, kdy zase 
něco bude. Slíbila jsem jim, že před 
Vánoci jim ještě něco, tentokrát už 
ale jen něco malého, připravím. 
S některými dotazy, na které jsem 
jim neuměla odpovědět, jsem je od-
kázala na P. Tomáše, že jim je zod-
poví, až tam některý den bude. Pře-
mýšlela jsem o sv. Mikuláši, kolik 
nám toho tentokrát nadělil, že možná 
ani nevadilo, že tam v pátek nebyly. 
Možná, že jim zprostředkovaně přes 
vyprávění rozzářených kamarádů 
nadělil více, než si dokážeme před-
stavit. 
 

Miriam Houdová 
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STOLETÉ VÝROČÍ  „VELSTOLETÉ VÝROČÍ  „VELSTOLETÉ VÝROČÍ  „VELSTOLETÉ VÝROČÍ  „VELKÉ VÁLKY“KÉ VÁLKY“KÉ VÁLKY“KÉ VÁLKY“    

 Za několik dní si připomeneme  
stoleté výročí prvních válečných 
Vánoc v roce 1914. Vznik a průběh 
této války je nám dostatečně znám 
nejen z hodin dějepisu, ale také ze 
vzpomínek našich prarodičů, které 
tato válka postihla. Po vypovězení 
války Srbsku, 28. června 1914, utr-
pěla rakousko-uherská armáda první 
úder od srbského spojence, carského 
Ruska. Ruská armáda se v boji o 
Halič dostala již v listopadu přes 
Karpaty a obsadila východní část 
Slovenska. Tam ofenzivu ukončila. 
Větší úspěch měli Rakušané 
v Srbsku, které zpočátku z velké 
části obsadili. Tak vypadala situace 
před Vánocemi 1914. 
 Počáteční naděje nadšených bran-
ců, zejména z německé menšiny na 
našem území, s výroky, že Srby 
utlučou čepicemi a do Vánoc budou 
doma, se nevyplnily. V té době ještě 
nikdo netušil, jak dlouho válka potr-
vá a kolik bude mít obětí. První vá-
lečné Vánoce v některých českých 
rodinách byly velmi smutné, protože 
u štědrovečerního stolu již s nimi 
nikdy neměl zasednout otec, syn, 
bratr nebo některý jiný muž 
z příbuzenstva. Také vzpomínky na 
muže  na bojištích, kteří zatím byli 
živí, byly skličující. Jedinou velikou 
útěchou pro všechny doma i na vá-
lečném poli byla modlitba, jejíž síla  
pomáhala jako vždy v nejhorších 
chvílích, kdy již lidé nemohli  
pomoci.  
 První válečný rok byl velmi úrod-

ný. Blokáda Rakouska se sice začala 
již projevovat, ale základních potra-
vin i ostatního zboží ještě bylo 
v obchodech i na tržištích dostatek. 
Jak vypadala štědrovečerní večeře 
ve středostavovské rodině v Praze  
zaznamenal spisovatel a novinář Ig-
nát Hermann. Ten večeřel rybu na-
černo, rybí polévku, nadívané hle-
mýždě a jablkový závin. Jeho novi-
nářský kolega  z redakce Národních 
listů Servác Bonifác Heller měl bo-
hatší štědrovečerní stůl. Nejprve by-
la rybí polévka, potom kolovala mí-
sa s drobnými placičkami obložený-
mi kaviárem, kousky uzeného loso-
sa, úhoře a sardinek, potom přišla 
černá ryba s knedlíkem, pak smaže-
ný kapr, k němuž nabízeli strouhaný 
křen nebo všelijaké zavařené ovoce, 
dále pečená vydra s podivnou omáč-
kou, na to pečení hlemýždi a nako-
nec lívanečky a zákusky. 
 U šlechtické rodiny Lobkoviců 
na zámku v Mělníku o Štědrém dni 
večeřeli rybí polévku s noky, labské-
ho lososa vařeného s holandskou 
omáčkou, kuřecí pěnu, kančí žebírka 
s kaštany, husí paštiku s mandlemi,  
pečeného bažanta plněného husími 
játry, chřest vařený s máslem, sma-
žená jablka s vinnou pěnou a čokolá-
dový puding. 
 Na českém venkově se pak jedlo 
podle krajových zvyklostí. Někde se 
začínalo předkrmem, kousky chleba 
s medem, někdy navrch se strouž-
kem česneku nebo s bylinkami. Ně-
kde se místo chleba podávaly oplat-
ky. Následovala zasmažená polévka 
s houbami, jinde měli rybí polévku. 
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VÁNOCE NA SRBSKÉ FROVÁNOCE NA SRBSKÉ FROVÁNOCE NA SRBSKÉ FROVÁNOCE NA SRBSKÉ FRONTĚ NTĚ NTĚ NTĚ 
PŘED STO LETYPŘED STO LETYPŘED STO LETYPŘED STO LETY    

ZZZZ    DENÍKU VOJENSKÉHO DENÍKU VOJENSKÉHO DENÍKU VOJENSKÉHO DENÍKU VOJENSKÉHO KAPLANAKAPLANAKAPLANAKAPLANA    

 Letos vzpomí-
náme sté výročí 
vypuknutí 1. svě-
tové války. 
V Uhlířských Ja-
novicích byl dne 
21. října slavnost-
ně položen věnec 
k pomníku pad-
lých u místní sokolovny, na kterém 
byla instalována deska se jmény 48 
občanů z Uhlířských Janovic a Jano-

Někde se již po generace v rodinách 
podávala hrachová polévka. Hlav-
ním jídlem býval mnohde černý ku-
ba z krup a s houbami. Česnekem se 
nikde nešetřilo, věřilo se v jeho lé-
čebnou moc. Smažený kapr se nejedl 
tak všeobecně jako dnes. Ryby se 
podávaly na několik způsobů, ale 
hlavně tam, kde byly rybníky  nebo 
řeky. Když nebyl kapr, nosil se na 
stůl třeba zajíc načerno s rozinkami. 
Také se jedla jahelná kaše s medem, 
nebo politá sirupem z cukrové řepy, 
také muzika uvařená ze sušeného 
ovoce. V chudších krajích a 
v rodinách, které trpěly nedostat-
kem, byl štědrovečerní  stůl přiměře-
ně chudší, ale  i tam se objevilo ovo-
ce, hlavně jablka a ořechy. 
 Byly to opravdu poslední Váno-
ce, kdy se nedostatky v zásobování 
projevovaly jen mírně. Již v dubnu 
1915 byly zavedeny potravinové 
lístky na většinu životních potřeb 
včetně textilu, uhlí a jiného zboží. 
Rodiny bez otce či syna živitele, ať 
na frontě nebo zraněného či padlého, 
dostávaly tak nízkou podporu, že 
mnohé z nich mrzly v domovech bez 
topiva a světla a chodily nuzně oble-
čené, leckdy doslova v hadrech. Nej-
hůře se vedlo lidem ve městech. 
Koncem války byla situace 
v zásobování děsivá.V průběhu prv-
ní světové války bylo mobilizováno 
celkem 70 156 000 mužů. Dohodové 
státy mobilizovaly celkem 44 558 00 
mužů. Centrální mocnosti, mezi něž 
patřilo také Rakousko-Uhersko, pak 
mobilizovalo 25 598 000. Na straně 
Dohody padlo 5 413 000 mužů, na 

MVDr. Jaroslav Morávek 

straně centrálních mocností 4 029 
000 mužů. 
 Pomníčky se jmény padlých 
dodnes vydávají v našich obcích 
svědectví o českých občanech, kteří 
byli přinuceni bojovat na různých 
válčištích této hrozné války za cizí 
zájmy. Někteří z nich jsou již zapo-
menuti, není nikoho, kdo by na ně 
vzpomínal. Vzpomeňme na ně tedy 
modlitbou za to, aby dosáhli věčné-
ho blaženství u našeho Stvořitele. 
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vické Lhoty, kteří v 1. světové válce 
zahynuli. Na státní svátek 28. října 
byla v kostele sv. Aloise sloužena 
mše sv. za oběti tohoto do té doby 
největšího válečného konfliktu. 
Hrůzné zážitky z fronty se dochova-
ly ve vzpomínkách řady českých 
vojáků. Mezi ně lze zařadit deníky c. 
k. feldkuráta P. Jana Evangelisty 
Eybla, který si v nich zaznamenal 
své vojenské zážitky od 17. listopa-
du 1914 až do 5. dubna 1920. 
 P. Jan Evangelista Eybl se naro-
dil 15. listopadu 1882 v Mahouši u 
Prachatic v rodině chalupníka. Po 
studiích na českobudějovickém 
gymnáziu a semináři byl 22. červen-
ce 1906 vysvěcen na kněze a nastou-
pil duchovní službu v Prachaticích. 
Zároveň byl k tomuto dni jmenován 
feldkurátem II. třídy v záloze. Od 1. 
března 1913 byl ustanoven kapla-
nem v Netolicích. Po vypuknutí vál-
ky byl mobilizován a 17. listopadu 
1914 nastoupil k c. k. 91. pěšímu 
pluku. Jako duchovní odjížděl na 
frontu, jak si poznamenal ve svém 
deníku, pomáhat raněným a umírají-
cím vojínům. V prosinci 1914 po 
neúspěšné ofenzivě u Bělehradu 
ustoupila rakouská armáda ve vel-
kém zmatku do Batajnice. Vánoce 
pak prožili její vojáci v relativním 
klidu. Ve dnech 20. 12. 1914 až 1. 1. 
1915 si P. Eybl do deníku zazname-
nal: 
20.12. Batajnice - Kosacz – Uj Fu-
tak. Spal jsem s Kettnerem u pra-
voslavné hodné Srbkyně, ale ve dvě 
hodiny alarm. Byli jsme naloženi, 
ale teprve k ránu odjeli. Jel jsem na 

koni od 3. batalionu (můj kůň zůstal 
v Batajnici a měl jsem o něj strach). 
Byl to namáhavý pochod. V Uj Futa-
ku nás obecenstvo čekalo a slyšel po 
dlouhé době klekání. 21. 12. Tak zde 
máme být delší dobu. Obyvatelstvo 
jsou veskrz zbožní katoličtí Němci. 
Obyvatelé jsou konsternováni, že 
jsme byli poraženi, a že Bělehrad 
zase dobudeme. Mužstvo má prázd-
no, ale bude muset míti zaměstnání. 
Bude přísné cvičení. Večer jsme se 
radili o vánočním stromku. Večer 
konečně přišel můj kůň, rád jsem ho 
viděl. 22. 12. Dnes jsem četl mši sva-
tou. Je to pěkný kostel. Sešel se s 
polními kuráty od pěších pluků č. 
102, 73, 11. Ujednáno s R. Zháně-
lem duchovním 9. pěší divize, že bu-
du míti 25. 12. v 10 hodin velkou mši 
svatou. 23. 12. Ráno jsem opět četl 
mši sv., v 9. hod. rekviem pro celou 
divizi za padlé vojíny. Všechno vyru-
kovalo, byl to smutný dojem. 24. 12. 
Štědrý den, jak krátký pro rodiny 
dnes. Jak smutný po celém téměř 
světě. Co tu starostí, soužení, slz, 
odloučení a utrpení. Ráno jsem slou-
žil mši sv. za Michala. U sv. přijímá-
ní byl obyčejný voják, hrabě Kinský, 
jeptiška, děvčátko. Potom jsem byl u 
muziky. Pak mrzutý v menáži 
s důstojníky. Někteří jedli guláš, pak 
fotografování. Pak jsem se vykoupal 
– to bylo dobrodiní. U Čalouna 
krásný večer, hrála hudba, slepičí 
polévka a zvěřina. Setniny slavily. 
V noci jsem asistoval. 25. 12. První 
mše v ½ 10 hod, pak jsem zavedl 
regiment do kostela, potom řeč vojá-
kům česky a německy, modlitba za 
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padlé a pak velká mše sv. Naše hud-
ba hrála. Bylo to krásné. Také řeč se 
mi povedla, při kázání jsem dojal 
vojáky i civilisty, zvláště ženy. Hned 
po mši jsem šel za město na pra-
voslavný srbský hřbitov zaopatřovat 
starého Maďara. Potom se ptám po 
nemoci – cholera. Zděsil jsem se, ale 
děj se vůle Boží. Odpoledne jsem jej 
pochoval. Měl jsem velkou radost 
z dopisů od bratra a p. pošmistra. 
26. 12. Ráno mše sv. a zpovídal vo-
jáčky. Odpoledne jsem opět zaopat-
řoval vojáky. Tyfus. Zdejší farář má 
radost, že jsou naši vojáci bohaboj-
ní. 27. 12. Na mši sv. se četl pastýř-
ský list. Kníže Lobkowicz hrál a 
pražští učitelé zpívali české koledy. 
Jak dojímavé v cizině. Pak bylo děle-
ní milodarů. 29. 12. Při inspekci se 
ukázalo, že celý pluk je zavšivený. 
Náš pluk ztratil 4 500 mužů,  
11. pluk pak 7 500 mužů. Při posled-
ním ústupu jsme ztratili 2 300 mužů, 
1 300 povozů a 78 kanonů. Odpoled-
ne u Mons. Zháněla. Duchovní mají 
přesvědčovat mužstvo, aby nepilo 
nepřevařenou vodu kvůli choleře, 
která se zde skutečně vyskytla.  
30. 12. Dopoledne jsem psal matri-
ky. Odpoledne měl u 28. pluku pro-
mluvu o choleře a tyfu. Promluva 
byla česky. 1. 1. 1915 Dnes Nový 
rok. Včera jsme seděli a slavili Sil-
vestra velice vesele. Císař pán po-
slal gratulaci. Pilo se a hodovalo 
jakoby válka nebyla. Hudba krásně 
hrála, zpívalo se česky. Krásný ka-
marádský duch vládl celé společnos-
ti. Od půl desáté velká mše sv. Celý 
pluk v kostele, ostatní venku. Po mši 

bylo na cvičišti odevzdávání medailí 
za statečnost. Bylo jich uděleno 42, 
ale jen 17 přítomno. Smutné bylo, 
když hejtman Wágner vyvolával jmé-
na a v zadu důstojníci volali mrtev, 
zraněný, v nemocnici, nezvěstný. 
Krásný dojem když celý pluk defilo-
val před vyznamenanými. Když jsem 
gratuloval hrdinům, hlásil se ke mně 
Novák z Prachatic a Plach ze Zábla-
tí. Dostal jsem dopisy z domova. 
 Od února 1915 se P. Eybl s 91. 
plukem účastnil bojů na východní 
frontě v Karpatech, v Haliči a 
v Rusku. V listopadu 1915 byl 91. 
pluk převelen na italskou frontu. 
Během bitvy na Soči byl raněn a 
jeho bratr Martin zabit. Smrt bratra 
těžce nesl po celý život. V říjnu 
1917 byl přeložen do polní vojenské 
nemocnice v Terstu. Konec války jej 
zastihl ve Vídni, kde poskytoval du-
chovní útěchu ve zdravotnických 
ústavech a zajateckých táborech. Za 
plnění duchovních povinností obdr-
žel celou řadu vysokých vyznamená-
ní včetně čestného záslužného od-
znaku Červeného kříže.  
 Další běh jeho života také nebyl 
bez dramatických událostí. Po rozpa-
du monarchie si podal přihlášku do 
československé armády a poslán 
jako polní kurát do zálohy. Za první 
republiky působil v několika jiho-
českých farnostech. V říjnu 1939 
odešel na odpočinek a odstěhoval se 
do Berouna, kde vypomáhal při 
místním děkanském úřadě. Dne  
28. srpna 1942 byl zatčen gestapem 
za účast v odboji. Prošel řadou kri-
minálů a nakonec skončil v Dachau. 
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Pavel Rückl 

 Milí přátelé, 
přiblížil se za-
čátek roku 
2015, a tak opět 
jako každý rok 
v naší farnosti 
připravujeme Tříkrálovou sbírku. 
Tuto dobročinnou akci každoročně 
pořádá v první polovině ledna Chari-
ta Česká republika. Pod názvem 
Tříkrálová sbírka se neskrývá pouhá 
sbírková akce, ale jedná se také o 
obnovení staré lidové tradice, při níž 
koledníci přestrojení za tři krále při-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015    

cházejí k domovům, aby tam přinesli 
radost, pokoj a světlo svou koledou a 
označili dveře domů symbolickými 
písmeny K+M+B (zkratky latinské-
ho textu „Christus mansionem bene-
dicat“ – česky „Kristus ať požehná 
tomuto domu po celý nadcházející 
rok“).  
 Tříkrálová sbírka se neobejde bez 
obětavosti dobrovolníků a vstřícnosti 
široké veřejnosti. Pro každého z nás 
se otevírá možnost podílet se, byť 
symbolickou částkou, na pomoci 
lidem, kteří ji potřebují. V naší far-
nosti bude Tříkrálová sbírka probí-
hat v Uhlířských Janovicích, 
v Čestíně, v Košicích, v Dolních 
Chvátlinách a v Zásmukách, a tak se 
můžeme těšit na návštěvu některé ze 
skupinek koledníků v kostýmech Tří 
králů, kteří budou chodit od domu 
k domu. 
 Tříkrálová sbírka 2015 bude pro-
bíhat od soboty 3. ledna do neděle 
11. ledna a bude věnována na pod-
poru těchto charitních projektů v 
pražské arcidiecézi:  
- pomoc rodinám a matkám s dětmi, 
- podpora nových Farních charit 
v pražské arcidiecézi, 
- nemocnice Arcidiecézní charity 
Praha v Ugandě.  
 Naše farnost bude opět žádat o 
příspěvek na vlastní projekt, tento-
krát: vybavení prostor pro setkávání 
v Komunitním centru sv. Jiljí. 
 V Uhlířských Janovicích  bude 
možné také Tříkrálovou sbírku pod-
pořit při zahájení výstavy betlémů  
4. ledna od 15:00 v kostele sv. Jiljí. 
 Ráda bych pozvala ke spolupráci 

Po válce se P. Eybl vrátil do Berou-
na. O velkých svátcích vypomáhal 
také v Nižboru, odkud pocházím. 
Byl výborný kazatel. Jako ministran-
ta mě často pozval na faru na  
svačinu.  
 Změnu režimu po roce 1948 ne-
vítal. Kritizoval tzv. Katolickou ak-
ci. Byl hodnocen jako zpátečník, 
který není nakloněn lidově demokra-
tickému zřízení. Při kázání např. 
uvedl „Ježíš byl odsouzen soudem a 
to soudem lidovým“, což byla naráž-
ka na tehdejší lidové soudy. Po za-
tčení děkana P. Chalupeckého zůstal 
v Berouně jako jediný kněz pro ce-
lou, v té době velice živou farnost. 
Od roku 1954 žil v Charitativním 
domě pro duchovní v Hrusicích u 
Senohrab. V roce 1960 obdržel vy-
znamenání za záchranu lidických 
matrik. Zemřel 21. června 1968 a je 
pochován v jihočeských Netolicích. 
 



17 

 

Miriam Houdová 

BETLÉMSKÉ SVĚTLOBETLÉMSKÉ SVĚTLOBETLÉMSKÉ SVĚTLOBETLÉMSKÉ SVĚTLO    

 Jako každý rok 
přivezou i letos 
skauti do České 
republiky vánoční 
plamínek Betlém-
ského svět la. 
Světýlko je zažeh-
nuto v Betlémě, 
odkud se přesouvá do Vídně, a po-
sléze je rakouskými skauty předáno 
skautským delegacím z celé Evropy. 
 V České republice putuje nejprve 
do Brna, odkud je rozvezou vlaky po 
republice. Místní skauti pojedou i 
letos pro toto sváteční světýlko do 
Kolína a k dispozici pro všechny, 
kteří o něj budou mít zájem, bude: 
21. 12. 2014 od 16:00 v kostelíku 
sv. Jiljí.  
23. 12. 2014 v době od 15:30 do 
17:30 před kostelem sv. Aloise. 

Srdečně zve skautské středisko 
 Uhlířské Janovice  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO A NBETLÉMSKÉ SVĚTLO A NBETLÉMSKÉ SVĚTLO A NBETLÉMSKÉ SVĚTLO A NĚCO MÁLO ĚCO MÁLO ĚCO MÁLO ĚCO MÁLO 
KKKK    JEHO HISTORIIJEHO HISTORIIJEHO HISTORIIJEHO HISTORII    

 Snahou každého světla je prozářit 
tmu… 
 Takhle nějak si to museli říkat i 
pracovníci rakouského rozhlasu 
v Linci, když v roce 1986 přemýšle-
li, jak ozvláštnit sbírku pro zrakově 
postižené děti, nazvanou Světlo ve 
tmě. Mohla je také inspirovat pověst 
italského města Florencie. 
 Římský papež Urban II. (1088-
1099) vyzval v té době evropské 
rytíře, aby zorganizovali válečnou 
výpravu do Palestiny a osvobodili od 
mohamedánů především Betlém a 
Jeruzalém – rodiště a hrob Ježíše 
Krista. Podle červených křížů, které 
si připevňovali na oděvy, se jim pro-
to začalo říkat „křižáci“. Dalo se na 
ni najmout i několik mládenců 
z Florencie. Jeden z nich při odjezdu 
přísahal, že když výpravu přežije a 
vrátí se, donese do rodného města 
plamínek ohně z věčného světla, 
které hoří v Betlémské basilice. Má-
lokdo mu tehdy věřil. Po několika 
letech, těsně před Vánocemi, se před 
branami města objevilo několik otr-
haných a zubožených postav, 
v jejichž čele šel jeden s hořící svící. 

všechny obětavé lidi, kteří by chtěli 
pomoci. K dobrému průběhu Tříkrá-
lové sbírky potřebujeme řadu dospě-
lých především do role vedoucích 
skupinek a spoustu dětí ochotných 
v mrazivém počasí chodit s kasičkou 
a s tříkrálovým požehnáním 
k jednotlivým domům. Ale stojí to 
za to, zažijí i spoustu legrace, od lidí 
dostanou kromě příspěvku do kasič-
ky také různé dobroty. Velkou od-
měnou bývá výborné pohoštění u 
paní Karly Hrubé a její sestry Anny 
v Moránech. Čeká nás také příjemné 
rozehřátí při společném nedělním 
obědě v Komunitním centru. 
 

 Vzhledem k tomu, že zájem byl 
v loňském roce nečekaný, budeme 
rádi, když si přinesete vlastní lucer-
ničku a světýlko Vám rádi předáme. 
Ovšem i těm, kteří zapomenou, jej 
předáme v malých lucerničkách.  
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Barbora Nešporová  

Těžko v nich Florenťané poznávali 
svoje syny, kteří před lety odešli 
z domova do války proti mohamedá-
nům. Všichni ale přísahali, že plamí-
nek na svíci, kterou nesli, je skuteč-
ně přímo z Betléma. Ochránili ho 
v každém počasí, vezli ho po souši i 
po moři, jen aby splnili svůj slib. Ve 
středověku to tak bylo první a záro-
veň poslední Betlémské světlo. 
 A nápad byl na světě! Dopravit 
před Vánocemi do Rakouska světlo 
z Betléma jako poděkování těm, kte-
ří ochotně a rádi přispějí nějakým 
způsobem postiženým dětem. V té 
době nikdo z nich ovšem netušil, že 
za pár let se z tohoto nápadu zrodí 
jeden z novodobých vánočních 
zvyků. 
 Jak tedy Světlo dopravit? Musela 
tu ovšem být spojitost se zrakově 
postiženými dětmi, protože sbírka 
Světlo ve tmě byla určena především 
pro ně. Z fondů sbírek se prostředky 
uvolnit nemohly, a tak se pracovníci 
rozhlasu obrátili se svojí žádostí na 
leteckou společnost AUA a cestovní 
kancelář Raiffeisen bank. Tak bylo 
zajištěno, že jedno dítě a malý tele-
vizní štáb pojedou do Betléma pro 
světlo zdarma. V té době však ještě 
v důsledku politických situací bylo 
zapotřebí spousta povolení, navíc 
pro natáčení v zemi tak dbající na 
bezpečnostní opatření, jako je právě 
Izrael. Díky ochotě všech zaintereso-
vaných se ale podařilo vše zvládnout 
včas. A tak od roku 1986 se začala 
novodobá éra dovozu Betlémského 
světla. 

 Hodiny na kouřimské zvonici 
odbíjely šestou, když jsme se po-
stupně scházeli k cestě do Horních 
Krut, kde náš Svatoštěpánský chrá-
mový sbor měl zazpívat staročeské 
rorátní zpěvy při mši svaté.  
 Na tuto cestu jsme se vydali v 
sobotu 13. prosince v rámci projektu 
Cesty sedmi kostelů na pozvání pana 
faráře z Uhlířských Janovic  
P. Kamila Vrzala. Byla to již několi-
kátá účast našeho sboru podporující 
tento smysluplný a krásný projekt. 
 Ke kostelu sv. Václava v Horních 
Krutech jsme dorazili krátce po půl 
sedmé. Když jsme vstupovali do 
temného kostela, všude kolem nás 
panovalo hluboké ranní ticho, naru-
šované pouze hovorem přítomných 
poutníků i nás samotných. Pro mno-
hé z nás to bylo první setkání s tímto 
památným kostelem, který postupně 
zaplavovalo světlo z rozsvícených 
svíček i luceren přicházejících pout-
níků. Byla to ta pravá atmosféra, 
kterou při rorátních mších adventní-
ho času prožívali naši předci v ča-
sech dávno minulých, kdy víra, vzá-

PUTOVÁNÍ S RORÁTY PUTOVÁNÍ S RORÁTY PUTOVÁNÍ S RORÁTY PUTOVÁNÍ S RORÁTY     
DO HORNÍCH KRUTDO HORNÍCH KRUTDO HORNÍCH KRUTDO HORNÍCH KRUT    
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ZVEME VÁSZVEME VÁSZVEME VÁSZVEME VÁS    

- v neděli 21. 12. od 16:00 do koste-
la sv. Jiljí v Uhl. Janovicích na před-
vánoční program s názvem Betlém-
ské putování, při kterém bude roz-
dáváno Betlémské světlo  
- v úterý 23. 12. od 15:30 do 17:30 
na rozdávání Betlémského světla 
před kostelem sv. Aloise 

- na Hod Boží 25. 12. od 15:30 ke 
Zpívání u jesliček  v  kostele sv. 
Aloise v Uhlířských Janovicích. 
- v pátek 26. 12. na vánoční koncert 
v 17:00 do kostele sv. Anny v Sudě-
jově 
- v sobotu 27. 12. na zpívání koled 
v 15:00 do kostele sv. Mikuláše ve 
Vidicích 
- 31. 12. v 18:00  na košickou faru 
na tradiční silvestrovské dětské 
představení „Velká doktor-
ská pohádka“ a následné posezení a 
oslavení závěru roku a o půlnoci na 
zazvonění v kostele Narození Panny 
Marie k přivítaní Nového roku 

- od 4. do 15. 1. na výstavu betlémů 
do kostela sv. Jiljí v Uhlířských Ja-
novicích. Zahájení výstavy v neděli  
4. ledna v 15:00 

- v neděli 18. 1. v 17:00 do filmové-
ho klubu na film: Setkání 

jemná pospolitost, úcta a láska k 
domovu byly přirozenou součástí 
lidského života. Pravdivost těchto 
hodnot jsme si silně uvědomovali při 
zpěvu samotných rorátů i ze slov 
otce Kamila, která zazněla z jeho 
promluvy při společném slavení mše 
svaté. Nadějí a pevnou vírou, že lás-
ka a pravda zvítězí nad lží a nenávis-
tí a světlo nad temnotou, nás naplni-
lo i postupně sílící světlo probouzejí-
cího se nového dne, pronikající okny 
chrámu.  
 Po skončení rorátní mše svaté 
jsme byli všichni pozváni otcem Ka-
milem, paní Jájou Trojanovou a pat-
rony Cesty rodinou Drahokoupilo-
vých na příjemné, společné posezení 
spojené s pohoštěním. Při zpáteční 
cestě do našich domovů jsme byli 
pak všichni naplněni radostí, že jsme 
i my mohli přispět k této krásné  
pouti. 
 Požehnané prožití adventního 
času a radost z narození Spasitele  
všem farníkům janovické farnosti 
přeje Michal Vevera, člen Svatoště-
pánského sboru v Kouřimi. 

- úterý 30. prosince  
13:00 polední modlitba v chrámech 
v centru Prahy 
Odpoledne: workshopy 
19:00 večerní modlitba v katedrále 

Připojte se k nám!  

Kontakt: P. Kamil  

 Na konci tohoto roku přijedou 
desetitisíce mladých lidí ze všech 
evropských zemí i z dalších světadí-
lů do Prahy a zúčastní se zde evrop-
ského setkání mladých - Taizé, které 
se uskuteční od 29. prosince 2014 
do 2. ledna 2015.  
 Zveme mladé lidi naši farnosti, 
aby se setkání Taizé zúčastnili. 

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH     
V PRAZEV PRAZEV PRAZEV PRAZE    
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Děkujeme za dobrovolné příspěvky na pokrytí nákladů s vydáváním. 

Vydáno: 20. 12. 2014 pro vnitřní potřebu farnosti Uhlířské Janovice 
Kontakt: Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice, Havlíčkova 898,            
   285 04 Uhlířské Janovice; e-mail: kc.jilji@gmail.com  
               www. farnostjanovice.cz  
               IČ: 49543008; BÚ: 441028359/0800 
   P. Kamil Vrzal, farář -  mob: 728 775 536, 
   P. Tomáš Kábele, farní vikář - mob: 603 310 381 
        P. Václav Nekolný, výpomocný duchovní - tel: 321 796 177, Zásmuky  

     Bc. Markéta Havrdová, pastorační asistentka - mob: 777 603 020 

Vydání dalšího čísla farního Věstníku 14. 2 . 2015  

ROZPIS VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
 24.12. 

St 
25.12. 
Čt 

26.12. 
Pá 

27.12. 
So 

28.12. 
Ne 

31.12. 
St 

1.1. 2014  
Čt 

 vigilie Naroze-
ní  Páně 

Svátek  
Štěpána 

Svátek 
Jana 

Svaté 
Rodiny 

zakončení 
obč. roku 

Matky 
Boží P.M 

Uhlířské 
Janovice 

24:00 8:00   8:00 16:00 8:00 

Zásmuky 24:00 9:30 9:30  9:30 16:00 9:30 

Čestín 15:00 10:00   10:00 16:00 10:00 

Košice 22:00 12:00   12:00  12:00 

Vavřinec 17:00 11:00   11:00  11:00 

Sudějov    16:00  23:00  

Malejovi-
ce 

 15:00     15:00 

Drahobu-
dice 

  15:00     

Krsovice   16:00     

Žíšov       15:00 

Jindice 15:00       


