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1/2015 

 SÍLA NOVÉHO ŽIVOTA  

 Svátkem Křtu Páně jsme se rozloučili s dobou vánoční a vstoupili do 
liturgického mezidobí. Vlastním předmětem slavení Vánoc nebyla nějaká 
idyla chléva s pastýři, nýbrž tajemství vtělení Božího slova. Vtělení je 
v evangeliích krásně vyjádřeno pomocí příběhu. Při vyprávění o Ježíšově 
životě se evangelia zaměřují na jeho veřejné působení a na jeho umučení a 
vzkříšení. Markovo evangelium, z kterého právě čteme v liturgickém cyk-
lu B, bývá někdy označováno za pašijový příběh s úvodem. O Ježíšově 
dětství se evangelisté zmiňují velmi málo, ale co je zvláštní, zcela mlčí o 
nejdelším úseku Ježíšova života, od jeho 12 let až do chvíle, kdy se asi 
jako třicetiletý zařadil do zástupu těch, kdo čekali na Janův křest. Podle 
všeho žil Ježíš jako každý jiný člověk. Vykonával svoji práci rukama, žil 
životem zbožného Žida a nic dalšího o tom nevíme. Nepřehlédněme, že 
k tajemství vtělení patří i to, že Ježíš s námi sdílel všednost, každoden-
nost, obyčejnou práci, že nesl jako my tíži dne i horka. 
 Ale toto období skrytosti a nenápadnosti skončilo a Kristus zahajuje 
svou veřejnou činnost. Zahajuje ji tím, že se jde zařadit do zástupu hříšní-
ků, kteří čekají na Janův křest pokání. Ten, který je bez hříchu, se nepo-
staví na druhý břeh, aby ukazoval na hříšníky hrozícím prstem. Beze slova 
se zařadí mezi nás hříšníky a jeho život skončí tím, že umírá na šibenici 
kříže mezi dvěma lotry. Už na začátku své veřejné činnosti dává Ježíš na-
jevo solidaritu s námi lidmi, kteří jsme obtíženi vinami a těžkostmi, a bu-
de sdílet náš život se vším všudy, i s jeho tíží a utrpením. Se vším, jak říká 
Písmo, kromě hříchu. 
 Všimněme si dobře, že Ježíš nezahajuje své poslání tím, že by hned 
vyšel do ulic světa. Nejprve jde na poušť, na místo modlitby a zkoušky. 
Tam je pokoušen, tam jeho poslání zraje v konfrontaci s duchem zla. Pak 
teprve Ježíš vystoupí na cesty galilejské, zahajuje svá kázání a koná své 
mocné činy a povolává své učedníky.  
 Možná, že je v tom jistý ukazatel i pro nás, aby i naše aktivita nebyla 
prvoplánová, překotná a povrchní. Aby naše činy vycházely z četby Pís-
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ROZHOVORROZHOVORROZHOVORROZHOVOR    
S HANOU S HANOU S HANOU S HANOU     

RICHTEROVOU,RICHTEROVOU,RICHTEROVOU,RICHTEROVOU,    

SOCHAŘKOU, SOCHAŘKOU, SOCHAŘKOU, SOCHAŘKOU, 
ŘEZBÁŘKOUŘEZBÁŘKOUŘEZBÁŘKOUŘEZBÁŘKOU    

A MALÍŘKOUA MALÍŘKOUA MALÍŘKOUA MALÍŘKOU    

Jen strom je tichý 

a beránek 

a Slovo 

 

Jsou stromy proto, 

že jsou ohně? 

 

beránci proto, 

že jsou vrazi? 

 

Jsou slova proto, 

že jsou němí? 

 

Jsou verše  

psané pro mlčení? 

P. Kamil 

Mnozí jste si jistě při návštěvě 
Komunitního centra sv. Jiljí v Uhlíř-
ských Janovicích všimli výstavy  Ha-
ny Richterové. Při instalaci výstavy 
jsem autorce položila několik otázek. 
Byla jste „malířkou“ už od základ-
ní školy, nebo jste měla jiné plá-
ny? 

S dřevěnými plastikami jsem za-
čala asi před pětadvaceti lety. S 
akvarely teprve před rokem. Ale vý-
tvarný projev v mnoha podobách mi 
byl velmi blízký od malička a podle 
toho to také zcela samovolně do-
padlo, aniž by to někdo plánoval. 
Díky tomu nejsem zatížena žádnými 
školometskými manýrami. 
Byl někdo ve vaší rodině výtvarně 
nadaný? 
 Nevím, jestli jsem něco zdědila 
po dědovi, ten uměl všechno. Malo-
val, vyřezával i jinak byl velmi ši-
kovný. Druhý děda zase bydlel ne-
daleko Staré Říše. V kostele se se-
známil s Michaelem Floriánem, po-
tomkem známého nakladatele Josefa 
Floriána. M. Florián byl řezbář a 
hlavně vyřezával betlémy, a děda se 
to od něho naučil. K tomu, že vyře-
závám, mě přivedla myšlenka, že to, 
co umí děda, se také naučím. 
Jste sochařkou, řezbářkou a ma-

TIŠÍTIŠÍTIŠÍTIŠÍ    

Jiří Vícha 
sbírka - Verše psané pro mlčení... 

ma, modlitby a z usebrání. I my jsme 
či budeme tříbeni, i my potřebuje 
sílu do střetů s duchem zla. 
 Křest v Jordáně, jak jsme si na 
konci doby vánoční připomněli, je 
však jenom předobrazem onoho křtu 
smrti, kterým Ježíš prochází na kříži 
a který je pak základem i našeho 
křtu, jak říká Pavel: „Křtem jsme 
pohřbeni s Kristem do jeho smrti a 
vstáváme silou jeho vzkříšení 
k novému životu.“ Tedy i tento svá-
tek Křtu Páně je předzvěstí toho, co 
slavíme o Velikonocích. 
 Přeji nám, ať ve znamení našeho 
křtu dobře vstoupíme do doby post-
ní, abychom znovu prožili s Kristem 
sílu jeho Vzkříšení, sílu nového 
života. 
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lířkou. Nemám sice přehled, ale 
myslím si, že řezbářek a hlavně 
sochařek moc není. Je to namáhá-
vá práce a vyžaduje také prostor. 
Jak se s tím vypořádáváte? 
 Asi to dřina je. Nejtěžší je dostat 
dřevo domů. Když se někde kácí 
vhodný strom, rozřežeme ho, zbaví-
me kůry, dobře uskladníme a musí-
me kontrolovat, aby se neobjevila 
plíseň. To dá docela dost práce. Čím 
je blíže finále, tak je vše snazší. Vy-
řezávání, pokud je dobré dřevo, už 
taková dřina není, nátěr je lehčí a 
voskování a leštění teprve. K té nej-
větší dřině patří určitě stěhování na 
výstavy a jejich instalace. 
S jakým materiálem nejvíce pra-
cujete? Jaký druh dřeva  
používáte? 
 Používám především lípu. Hlav-
ně malolistou. Malolistá je lepší, 
roste déle a má hustší letokruhy. 
Co nejraději ztvár ňujete? 
 Nejraději ztvárňuji kašpary, víly, 
kouzelný svět. Ale dělala jsem také 
pro monsignora Tajchla anděla do 
kostela v Bykáni. Někdo ho ukradl a 
nechal tam jenom křídlo. Domluvili 
jsme se, že křídlo necháme a já an-
děla dodělám. Bylo to dost náročné, 
i proto, že byl velký. Dílo se však 
pozoruhodně podařilo. Po nainstalo-
vání přišla do kostela paní kostelnice 
a ani si nevšimla, že je v kostele no-
vý anděl. Zvala jsem po dokončení k 
shlédnutí p. monsignora, ale nemohl, 
byl nemocný, jen řekl: „… Jée ten 
bude krásný!“ Měla jsem velkou 
radost. 
Bydlíte v Kutné Hoře a jezdíte 

často do Vlkové, jaký vztah máte 
ke Kutnohorsku a zdejšímu kraji? 
 Bydlíme s rodinou v Kutné Hoře, 
ale opravili jsme si chalupu ve Vlko-
vé, takže dělíme bydlení na obě mís-
ta. Bylo to náročné období. Snažili 
jsme se opravovat podle starých 
osvědčených postupů a tím si někdy 
komplikovali život, ale myslíme si, 
že se to vyplatilo. Chováme ovce a 
vůbec se přizpůsobujeme venkov-
skému životu. I náš syn s manželkou 
se „nakazili“, koupili chalupu v Žan-
dově a už ji rekonstruují. Jsem ráda, 
že máme tu nejhorší etapu oprav za 
sebou a můžeme si pomalu užívat 
klidu a nabírat novou sílu, než při-
jdou vnoučata. 
Děkujeme za rozhovor a těšíme se 
na vaše slovo k výstavě, které za-
zní v neděli 15. března v 15:00 v 
Komunitním centru sv. Jiljí. 
  Marie Horáčková 

Umění Hany Richterové je figurativ-
ní, realistické, z valné části figurální, 
nevtíravé, neafektované a zcela nepo-
pisné. Fundament její práce tkví ve 
volné, tématicky různorodé umělecké 
tvorbě. Vyjadřuje se v souhrnných 
formách a objemech bez zbytečných 
detailů. Nadsázka, parafráze a občas-
ná ironie není ovšem pustou negací a 
sžíravou kritikou světa. Obdivuje pro-
jevy lidské vzájemnosti. Tvůrčí a vý-
stavní úspěchy díla jsou výsledkem 
zjevného pozitivního vztahu k životu, 
schopnosti neokázale a citlivě zpodo-
bovat svět kolem nás, pevné víry v 
nevyčerpatelné bohatství skutečnosti  
a obdivu ke skrytým i zjevným krá-
sám života.  
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PROČ PŘIJÍT 21. ÚNORPROČ PŘIJÍT 21. ÚNORPROČ PŘIJÍT 21. ÚNORPROČ PŘIJÍT 21. ÚNORA A A A     
DO ZÁSMUCKÉHO KLÁŠTERA?DO ZÁSMUCKÉHO KLÁŠTERA?DO ZÁSMUCKÉHO KLÁŠTERA?DO ZÁSMUCKÉHO KLÁŠTERA?    

 Putování Cesty sedmi kostelů nás 
v únoru po roce opět zavede do 
zásmuckého kláštera. Navážeme na 
loňskou zkušenost, že klášter v 
Zásmukách má svou obsáhlou histo-
rií specifickou potřebu, a to, aby mu 
bylo dáno bližší podtéma vztahující 
se ke směru Cesty sedmi koste-
lů. Loni se například zajímavě ujalo 
Co je za tou zdí?, které úspěšně 
zpracovaly děti a pedagogové 
zásmucké základní školy a základní 
umělecké školy v Sedlčanech. 
 Letos se k nám přidali vysokoškol-
ští studenti a pedagogové z Českých 
Budějovic, několik profesionál-
ních výtvarníků z Čech a Francie, 
návštěvníci výtvarných kurzů, hu-
debníci a herci z řad studentů i do-
spělých. Ti budou vystavovat svá 
díla na téma Dopis nevinnému 
a podpoří celé odpoledne svými hu-
debními a divadelními vstupy. V 
prostorách kláštera bude dále umíst-
něna výstava z Ústavu pro studium 
totalitních režimů s názvem Diktatu-
ra versus naděje - pronásledování 
římskokatolické církve v Českoslo-
vensku 1948 - 1989. 
 Výstavu u příležitosti Roku víry a 
1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a 
Metoděje ve spolupráci s Římskoka-
tolickou farností na Velehradě uspo-
řádaly Archiv Kanceláře prezidenta 
republiky a Ústav pro studium tota-
litních režimů. 
  
 

 Základním záměrem výsta-
vy  je jednak zmapování šíře perze-
kuce církve totalitním režimem v 
Československu a postižení mocen-
ských nástrojů i konkrétních metod, 
užívaných k likvidaci církevního, 
respektive duchovního života spo-
lečnosti, jednak způsoby, jak církev 
těmto tlakům čelila. Výstava bude 
zahájena průvodním slovem 21. úno-
ra ve 14 hod a bude možno ji zhléd-
nout, stejně tak jako i ostatní vysta-
vené exponáty, do 31. března 2015. 
Bývalý zásmucký klášter je místo, 
které přímo vybízí k nejrozmanitěj-
ším setkáváním, výstavám, disku-
zím, uměleckým vystoupením nebo 
přednáškám. Pokud můžeme přispět 
tomuto místu, tak tím, že vstoupí-
me a vytvoříme svou aktivi-
tou prostor pro tvořivý rozhovor lidí 
různého věku, zaměření, víry, pře-
svědčení a profesí. Zamyslíme se 
společně nad naší současností pou-
čeni minulostí, prostřednictvím dia-
logu se dozvíme o našich nadějích a 
výhledech do budoucna. 
 Přijďme 21. února do zásmucké-
ho kláštera. Co nás čeká:  
- ve 12 hod pouť z kostela v Draho-
budicích směr Zásmuky 
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- ve 14 hod vstup do zásmuckého 
kláštera 
- od 14 do 15:30 hod průvodní slo-
vo, vernisáž, hudba, tanec, prohlídka 
vystavovaných exponátů, občerstve-
ní 
- v 15:30 hod v klášterním kostele 
Stigmatizace sv. Františka mše sva-
tá, účast přislíbil P. Jan Maria Vian-
ney Dohnal OFM. 

Jája Trojanová 

 V sobotu 21. února bude 
v zásmuckém klášteře otevřena vý-
stava Diktatura versus naděje. 
Mezi rodiny postižené totalitními 
režimy patří také 
rodina P. Jana 
Procházky, který 
působil na uhlíř-
skojanovicku a 
svojí dlouholetou 
pastorační a veřej-
nou činností se na 
celé generace zapsal do paměti a 
srdcí zdejších obyvatel. 
 Narodil se 19. 1. 1871 ve Starém 
Kamenci u Poličky. Na kněze byl 
vysvěcen v Hradci Králové 25. 11. 
1895. Po vysvěcení byl kaplanem 
v Poličce a v Bystrém u Poličky. 1. 
července 1904 se stal farářem 
v Petrovicích II u Čestína, kde prožil 

OBĚTI TOTALITNÍCH REOBĚTI TOTALITNÍCH REOBĚTI TOTALITNÍCH REOBĚTI TOTALITNÍCH REŽIMŮ ŽIMŮ ŽIMŮ ŽIMŮ     
MINULÉHO STOLETÍ P. MINULÉHO STOLETÍ P. MINULÉHO STOLETÍ P. MINULÉHO STOLETÍ P. JAN PRJAN PRJAN PRJAN PRO-O-O-O-

CHÁZKA, FRANTIŠEK PROCHÁZKA CHÁZKA, FRANTIŠEK PROCHÁZKA CHÁZKA, FRANTIŠEK PROCHÁZKA CHÁZKA, FRANTIŠEK PROCHÁZKA     
A P. ZDENĚK MLÁDEK A P. ZDENĚK MLÁDEK A P. ZDENĚK MLÁDEK A P. ZDENĚK MLÁDEK     

----    POCHÁZELI ZPOCHÁZELI ZPOCHÁZELI ZPOCHÁZELI Z    JEDNÉ JEDNÉ JEDNÉ JEDNÉ RODINY RODINY RODINY RODINY ----    

19 let života. V letech 1923 – 1932 
působil v Bystrém u Poličky a vedle 
duchovní činnosti zastával i politic-
ké funkce jako předseda okresních 
komisí silniční a finanční. Poté se 
vrátil na Janovicko a od 1. ledna 
1932 se stal farářem v Košicích.  
1. ledna 1935 převzal též farnost 
v Sudějově. Zde za necelé dva roky 
stihl připravit biřmování asi pro 170 
biřmovanců.  
 V roce 1937 byl přeložen na své 
poslední působiště do Červených 
Janovic, kde se stal také členem dob-
rovolných hasičů. Byl též náměst-
kem starosty hasičské župy uhlířsko-
janovické.  
 P. Procházka patřil k té statečné 
menšině našeho národa, která se ne-
smířila s nacistickou okupací, a 
podle toho také vypadalo jeho veřej-
né působení. Neposlouchal rady 
svých přátel, kteří jej nabádali 
k opatrnosti. Při kázání např. mluvil 
o víře v Boží spravedlnost a na pří-
kladu od větrů otřískaných topolů 
janovického hřbitova znázorňoval, 
že žádné stromy nerostou do nebe, 
tím méně válečné úspěchy nacistů.  
 29. 7. 1941 byl na udání zatčen 
gestapem a nejprve deportován do 
Zásmuk. Odsouzen byl 
v Litoměřicích 3. března 1942 na 4 
roky káznice a ke ztrátě občanských 
práv s označením RU (návrat nežá-
doucí). Za vinu mu byla kladena 
urážka vůdce (Hitlera), pobuřující 
kázání, nepřítel německého národa, 
zemězrádce. Bohužel předvolaní 
svědkové potvrdili skoro úplně tvr-
zení obžaloby. 
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 Zemřel hlady v káznici 
v Bruchsaale u Karlsruhe 23. 3. 
1943. Odpoledne 25. 3. byl na hřbi-
tově v Bruchsaale pohřben. Slouží 
ke cti tamních duchovních, že jejich 
péčí byl uložen v samostatném hrobě 
a nikoliv ve společné šachtě. V roce 
1994 byla zemina z hrobu P. Pro-
cházky dovezena do Červených Ja-
novic a uložena na místním hřbitově. 
 Jeho synovec František Procház-
ka (narozen 16. 11. 
1887 v Poličce) byl 
dlouholetým řídícím 
učitelem a varhaní-
kem v Čestíně. Byl 
také starostou České 
zemské hasičské žu-
py. Za války byl za-
pojen v hasičském odboji, spolupra-
coval s odbojovou skupinou generá-
la Luži, za což byl vězněn a umučen 
v Terezíně, 2. března tomu bude se-
dmdesát let. 
 Oba padli jako hrdinové v boji za 
naši národní svobodu. Po osvoboze-
ní obdrželi in memoriam řadu vy-
znamenání a diplomů včetně česko-
slovenského válečného kříže.  
 Další člen rodiny P. Zdeněk Mlá-
dek (narozen 15. 9. 1924 v Bystrém 
u Poličky), 
prasynovec  
P. Procházky  
a bratranec 
dnes již zemře-
lých Libuše 
Petráskové a 
Aleny Šimáko-
vé 
z Uhlířských 

Janovic, se rozhodl nahradit strýčka 
v kněžské službě. Jako duchovní 
správce v Chrastu u Chrudimi byl 
v 50. letech zatčen a ve vykonstruo-
vaném procesu odsouzen do žaláře. 
Po šesti letech byl podmínečně pro-
puštěn na amnestii a pracoval jako 
pomocný dělník u správy silnic. 
V době uvolňování režimu v 60. le-
tech se vrátil do duchovní služby a 
působil jako kaplan v Litomyšli. 26. 
dubna 1975 náhle zemřel ve věku 
nedožitých 51 let. Jeho pohřeb se 
konal v době velkých komunistic-
kých svátků mezi 1. a 9. květnem. 
Příslušné politické orgány se proto 
různými způsoby snažily co nejvíc 
omezit účast na pohřbu. Jejich snaha 
ale nebyla příliš úspěšná. Pohřbu se 
účastnili pan biskup Karel Otčená-
šek (jako soukromá osoba), celá hra-
decká kapitula, více než stovka kně-
ží z celé diecéze a takové množství 
lidí, že dopoledne při zádušní mši 
svaté chrám Nalezení svatého Kříže 
v Litomyšli praskal ve švech. Odpo-
ledne pak v Bystrém dosáhla délka 
pohřebního průvodu přes jeden kilo-
metr. Pohřeb nakonec vypadal jako 
tichá demonstrace proti likvidační 
církevní politice tehdejšího režimu. 
P. Zdeněk Mládek patřil mezi dobré 
kněze, jak zaznělo při zádušní mši 
svaté. Dobré kněze ale komunisté 
nemohli potřebovat, a proto je pro-
následovali a všelijak jim ztrpčovali 
život.  
 Světlo věčné ať všem třem svítí a 
odpočívají ve svatém pokoji. 

Pavel Rückl 
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 Vánoční mše se ve Skvrňově 
uskutečnila již podesáté, jde tak o 
malé výročí této spontánní předvá-
noční akce, jelikož mše byla obno-
vena až se znovuotevřením kostela 
v roce 2005. Před tím byl dvacet let 
takřka nepřístupný. A proč předvá-
noční akce? Liturgicky jde spíše o 
adventní mši, jelikož se koná vždy 
23. prosince. Na tento den se zaved-
la spíše z technických důvodů, o den 
později by totiž každý už byl rád se 
svou rodinou. 

Letos poprvé s krásným  
realistickým betlémem 

 Předvánoční setkání skvrňov-
ských má navíc příchuť řady restau-
rátorských počinů, na nichž se obec 
pod vedením starostky Evy Knížá-
kové v průběhu roku podílela. Na-
příklad poměrně realistický, téměř 
dvoumetrový betlém se představil 
v novodobé historii kostela návštěv-
níkům úplně poprvé. Do kostela  
sv. Havla jej přivezl farář Kamil Vr-
zal, a jednotlivé figurky Ježíška, je-
ho rodičů, pastýřů, ale i oveček a 
dalších zvířátek věnovali do betléma 

VÁNOČNÍ MŠE VE SKVRŇVÁNOČNÍ MŠE VE SKVRŇVÁNOČNÍ MŠE VE SKVRŇVÁNOČNÍ MŠE VE SKVRŇOVĚ OVĚ OVĚ OVĚ     
LETOS POPRVÉ  S BETLÉMEM LETOS POPRVÉ  S BETLÉMEM LETOS POPRVÉ  S BETLÉMEM LETOS POPRVÉ  S BETLÉMEM     

A STŘEDOVĚKÝM ZVONEMA STŘEDOVĚKÝM ZVONEMA STŘEDOVĚKÝM ZVONEMA STŘEDOVĚKÝM ZVONEM    PETREMPETREMPETREMPETREM    

pak místní. Pečlivě je přitom vybíra-
li, aby se k sobě hodily. Některé by-
ly staré i několik desítek let a jejich 
kresba i zpracování byly oproti těm 
dnešním velmi přesvědčivé. 
 Na krátkou chvíli měl kostel letos 
dokonce betlémy dva, a to když 
skvrňovské děti vyrobily svůj, 
s papírovými figurkami, a vystavily 
jej pro tento večer hned vedle tradič-
ního. 
Středověký zvon sv. Petra zazněl 

poprvé i o Vánocích  
 Za zmínku určitě stojí i celoroční 
sbírka na renovaci zvonu sv. Petra 
ve věži kostela, která byla započata 
právě při loňské předvánoční mši. 
Již v říjnu během oslav svatohavel-
ské pouti a posvícení se tak mohl 
rozeznít tento středověký zvon, je-
hož nákladná rekonstrukce přinesla i 
zajímavou záhadu o jeho původu. A 
poprvé po třiceti letech doprovázel 
hlas zvonu sv. Petra i letošní předvá-
noční mši. 

Poselství Vánoc 
 Poselstvím letošní skvrňovské 
mše, kterou sloužil farář Kamil  
Vrzal z Římskokatolické farnosti  
Uhlířské Janovice, byla výzva 
k vzájemnému pomáhání si mezi 
sebou v obci, akcent na rodinné 
vztahy, ale i přímluva za ukončení 
válek ve světě a usmíření mezi náro-
dy. 

Zájem o kostel pokračuje 
 Po úspěšné letošní sbírce na opra-
vu zvonu byla na této mši započata i 
další menší sbírka, a to na opravu 
harmonia, jež zde nahrazuje varha-
ny. Nejde o nijak drahý ani vzácný 
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 Jednoho lednového dne jsem pro-
jížděla Uhlířskými Janovicemi a by-
la mi nabídnuta možnost navštívit 
výstavu betlémů v místním kostele 
sv. Jiljí, který ačkoliv se nachází 
blízko středu města, je oázou klidu. 
Původně jsem se chtěla jen podívat 
na Betlémské dítě v jesličkách a jít, 
protože času jsem neměla nazbyt a 
vlak nepočká. 
 Již při vstupu mě okouzlila jed-
noduchost, důvtip a vkus uspořádané 

POSTŘEHY ODJINUDPOSTŘEHY ODJINUDPOSTŘEHY ODJINUDPOSTŘEHY ODJINUD    

K.V. Voticko 

JAK SE STARÁM JAK SE STARÁM JAK SE STARÁM JAK SE STARÁM     
O KVĚTINY V KOSTELEO KVĚTINY V KOSTELEO KVĚTINY V KOSTELEO KVĚTINY V KOSTELE    

 Zeptala jsem se Lídy Stavinoho-
vé, jak se přihodilo, že se věnuje kvě-
tinám v čestínském kostele… 

nástroj, přestože je starý několik de-
sítek let; v Čechách jsou jich 
k dispozici stovky. I proto je naštěstí 
oprava harmonia velmi levná. 
 Hřbitov okolo kostela pak rozzá-
řily svíčky, jež místní občané dones-
li, aby uctili památku svých předků, 
což je další hezký zvyk. Před koste-
lem u rybníka „Hořejšák“ se potom 
rozdávalo svařené víno. Většina 
skvrňováků to využila k přátelským 
debatám, na něž v průběhu roku ne-
měla čas, ale především k přání pěk-
ného prožití vánočních svátků  
a zdraví do nového roku 2015. 

Eva Knížáková,  
starostka obce Skvrňov 

výstavy. Jedinečnost tohoto místa se 
až neskutečně hodí pro tuto příleži-
tost. 
 Zde nenajdete velké a mechanic-
ké betlémy – jistě obdivuhodné, ale 
většinou malé rodinné betlémy, za-
půjčené pro tuto vánoční dobu. 
Z nich je poznat, jak každý, kdo ten 
který betlém dělal, měl svou vizi, jak 
vyjádřit vánoční příběh. Zaujal mě 
lepený kutnohorský betlém, na kte-
rém autorka pracovala 2 měsíce a 
který se jí až neskutečně povedl. Za 
zmínku stojí betlém žáků z tvořivých 
dílen, z kterého je poznat zaujetí. 
 Bude-li se výstava v příštím roce 
opět konat, ráda bych se zase přijela 
podívat. Zanechala ve mně nezapo-
menutelný dojem. Velký dík patří 
paní Miriam Houdové a paní Iloně 
Vokolkové za jejich obětavost a čas, 
který věnovaly uspořádání výstavy. 
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Připravila Markéta Havrdová 

Dlouhodobě se schází ve čtvrtek 
ráno v janovickém farním centru 
skupina farníků k modlitbě breviáře 
– přesněji ranních chval. Ve čtvrtek 
5. února mezi nás zavítal vědomost-
mi i zkušeností naplněný kněz Ra-
dek Tichý, který se vrátil ze studií 
v Římě. Po skončení modlitby nám 
zasvěceně vykládal o historii breviá-
ře, o jeho místě v liturgickém životě 
církve. Laik modlící se pravidelně 
tuto modlitbu církve si často neuvě-
domí, že vstupuje do liturgie celé 
církve a je ve společenství se všemi 
žijícími členy církve, ale i s církví 
vítěznou, která už se raduje u Boha. 
Je dobré poznat nejen to, z čeho se 
tato modlitba skládá, ale i historii a 
význam jednotlivých částí. To proto, 
abychom z recitovaného textu pro 
sebe dokázali vytěžit více, abychom 
dokázali prožít připojení se k církvi 
historické i té dnešní, abychom do-
kázali lépe rozumět sobě i druhým. 
 Jako u každé jiné liturgie přichází 
každý z nás se svým příběhem, 
s momentálním rozpoložením, 
s pocity a náladami. Máme možnost 
vstoupit do velkého příběhu církve, 
být významnými spolutvůrci tohoto 
příběhu. Chceme-li, můžeme přijít 
„na jiné myšlenky“, vciťovat se do 
nálad jiných lidí, solidarizovat  
s nimi. 
 Náš lektor je původní profesí so-
ciolog a v diplomové práci se zabý-
val slučováním farností těsně  
po jeho uskutečnění. Proto vznikla 
logicky i debata o našem vnímání 

RANNÍ CHVÁLYRANNÍ CHVÁLYRANNÍ CHVÁLYRANNÍ CHVÁLY     Vloni v září mne paní Helenka 
Štamberková  požádala, zda bych se 
neujala květinové výzdoby u příleži-
tosti  mší svatých a  jiných význam-
ných událostech  v čestínském koste-
le. Paní Skalická, se kterou se dopo-
sud o vše kolem kostela starala, to 
dále z důvodu ubývajících sil nemů-
že vykonávat. 
 Přijala jsem ráda, protože jsem 
s květinami pracovala od školy až do 
důchodu, což je asi 
40 let. Ještě když 
sloužil pan děkan 
Kubíček  a jeho milá 
hospodyně Janička 
Kouklová, vždy když 
potřebovali nějaké květiny, tak jsem 
je přivezla, a také jsem každý rok 
vytvořila adventní věnec. A nakonec  
také proto, že manžel šel do důchodu  
a k Čestínu má velmi blízko. Chodil 
zde do školy od první do třetí třídy, 
jeho otec  zde pracoval jako lékař a 
žili tu jeho prarodiče. Naše víkendo-
vá chalupa se tedy stala naším byd-
lištěm, odpadá pendlování mezi Pra-
hou a Čestínem a zbývá nám více 
času. 
 Ale zpátky ke kvě t inám 
v kostele. Pravidelně je dodávala a 
stále dodává ve velkém množství  ze 
své zahrady paní Zemanová 
z Čenovic. A já je pak aranžuji nebo 
dávám do velkých váz, které nechala 
s velkým vkusem vyrobit paní Karo-
lína z Morán. ¨ 
 Moc mne těší, že mohu v tak 
krásném prostředí čestínského koste-
la tuto hezkou práci dělat. 
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 Letošní Tříkrá-
lová sbírka probí-
hala v naší  farnos-
ti v městě Uhlíř-
ských Janovicích a 
v obcích  Čestíně, Košicích, Dolních 
Chvátlinách a Mančicích. Tříkrálové 
žehnání domů dělalo radost jejich 
obyvatelům i koledníkům. Podařilo 
se dát dohromady celkem  11 skupi-
nek koledníků. Vybraná částka činí 
49.805,- Kč. Peníze byly odeslány 
na účet Arcidiecézní charity Praha a 
budou použity na podporu těchto 
charitních projektů:  
-  pomoc rodinám a matkám s dětmi 
- podpora nových Farních charit 
v pražské arcidiecézi 
- nemocnice Arcidiecézní charity 
Praha v Ugandě.  
 Naše farnost jako místní organi-
zátor sbírky  bude letos opět  žádat o 
příspěvek na vlastní projekt, tento-
krát:  
- vybavení prostor pro setkávání 
v Komunitním centru sv. Jiljí. 
 Děkuji všem, kdo do Tříkrálové 
sbírky přispěli, a také všem  kolední-
kům za jejich obětavost. 

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

Miriam Houdová  Jéňa Kunčar 

změn souvisejících s „velkou farnos-
tí“. Zdá se, že jsme si zvykli na no-
vou situaci a umíme z ní vytěžit no-
vé možnosti: bližší vztah dříve oddě-
lených částí navzájem, vyšší solida-
ritu, bližší vztah k duchovnímu cent-
ru, větší pocit sounáležitosti. Jen 
někteří farníci z dříve „obsazené“ 
farnosti mohou pociťovat, že se teď 
o „svého“ faráře musí dělit s dalšími 
farníky. 
 Ostatně v obou případech, u 
modlitby breviáře i při vytváření 
větší farnosti, jde přece o totéž: o 
živé společenství s lidmi, kde ovšem 
skutečným centrem je Bůh. My lidé 
dokážeme vytvořit úžasné, svaté 
společenství hříšníků. Velikost naše-
ho společenství není dána naší veli-
kostí, ale velikostí Boha v našem 
středu. Máme-li blízko takového 
přítele, nemusí nás trápit naše nedo-
konalost – umíme se nad ni po-
vznést. 
 Pokud chcete prožít onen nevšed-
ní zážitek společné modlitby, přichá-
zejte mezi nás ve čtvrtky na 8. hodi-
nu do komunitního centra sv. Jiljí. 
Zveme vás srdečně i na následující 
posezení u čaje nebo kávy.   
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 Svatý otec Franti-
šek vyhlásil Rok za-
svěceného života od 
30. listopadu minulé-
ho roku do 2. února 
2016. Ve svém apoš-
tolském listě nás upozorňuje, že se 
netýká jen zasvěcených osob, ale 
celé církve. Nabádá k zostřenému 
vědomí toho, co nám ve svých řeho-
lích zanechali takové ikony křesťan-
ské historie a osoby svatého života 
jako byli: Benedikt z Nursie, Basil 
Veliký, František a Dominik, Au-
gustin, Ignác z Loyoly, Terezie 
z Avily až po Dona Bosca či blaho-
slavenou Terezu z Kalkaty. 
 V rámci Roku zasvěceného živo-
ta nás papež vybízí, abychom se se-
mkli kolem zasvěcených osob, spolu 
s nimi se radovali, sdíleli jejich těž-
kosti a spolupracovali s nimi a hlav-
ně jim projevili lásku a vděčnost. 
 Pokud se podíváme na naši far-
nost a její okolí .... Sázava, Kutná 
Hora-Sedlec, Zásmuky, Zbýšov, tak 
bychom mohli konstatovat, že zasvě-
cený život je věcí minulosti, 
a tak vlastně není s kým slavit ani se 
radovat. Nicméně jak svatý otec avi-
zuje, Rok zasvěceného života nemá 
být jen ohlédnutím do minulosti, ale 
také prožívání přítomnosti se zápa-
lem a hledáním nových obzorů 
s Tím, u kterého není nic nemožné. 
 Jednou z odpovědí naší farnosti 
na papežovu výzvu  bude pásmo 
setkávání s těmi, kdo zasvěcený ži-
vot žijí. Další aktivitou bude, že bě-

ROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOROK ZASVĚCENÉHO ŽIVOTATATATA    hem našich farních výletů či jiných 
akcí se budeme snažit do nich začle-
nit návštěvu  kláštera či institutu 
zasvěceného života. 
 Přijměte toto pozvání. 

P. Tomáš 

 Pastorační plán arcidiecéze praž-
ské jako jeden z potřebných stabili-
začních prvků pro řádný život spole-
čenství vyzývá ke znovuobjevení 
liturgie postavené na hloubce význa-
mu jednotlivých úkonů. Po diskuzi 
na pastorační radě v říjnu minulého 
roku jsme konstatovali, že nejlepší 
formou, jak ozřejmit a přiblížit ta-
jemství liturgie, je krátká, jednodu-
chá „přednáška.“  Hledali jsme mož-
nost, jak oslovit co nejširší množství 
věřících, a proto jsme zkusili před 
páteční mší svatou (která je bez ká-
zání) dávat lekce „liturgického prů-
vodce.“ 
 V adventním a vánočním období 
se tak stalo a věřící v janovickém 
kostele sv. Aloise se mohli před bo-
hoslužbou dozvědět něco o liturgii 
Vánoc a průběhu adventní doby. 
V liturgickém mezidobí jsme 
„liturgický průvodce“ vynechali, 
abychom se zase v postním a veliko-
nočním období k němu vrátili. 
 Přijměte a využijte této možnosti, 
která se vám nabízí. Zároveň pokud 
vás něco z liturgie a prožívání litur-
gického roku zajímá, řekněte nám 
kněžím, abychom mohli lépe odpo-
vídat na vaše otázky.  
  

LITURGICKÝ PRŮVODCELITURGICKÝ PRŮVODCELITURGICKÝ PRŮVODCELITURGICKÝ PRŮVODCE    

P. Tomáš 
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 Od 29. prosince 2014 do 2. ledna 
2015 se v Praze setkalo na třicet tisíc 
mladých lidí z celé Evropy i dalších 
kontinentů na 37. evropském setkání 
mladých. Bylo to další zastavení na 
„pouti důvěry na zemi“, kterou už 
víc než 36 let organizuje komunita 
Taizé. Mladí lidé, kteří se těchto se-
tkání účastní, netvoří nějaké hnutí, 
ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi 
různých generací, mezi křesťany 
různých tradic a mezi národy. Chtějí 
tak prohloubit svou víru a sociální 
cítění. 
 Toto setkání mě lákalo a chtěl 
jsem zakusit jeho atmosféru, neboť 
před 25. lety, kdy se u nás konalo, 
nebyl nikdo, s kým bych ho mohl 
prožít. Což se stalo i nyní, ale tento-
krát jsem nechtěl čekat další čtvrt-
století a na setkání jsem se vydal 
v úterý, druhý den jeho konání.   

EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH EVROPSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH     
V PRAZEV PRAZEV PRAZEV PRAZE    

Posilněte svá srdce (Jak 5,8) 

 Drazí bratři a sestry, postní doba 
je časem obnovy pro církev, pro její 
společenství i pro jednotlivé věřící. 
Především je to však „doba příhod-
ná“ (2 Kor6,2). Bůh od nás nežádá 
nic než to, co nám předtím dal: „My 
milujeme Boha, protože on napřed 
miloval nás“ (1 Jan 4,19). On není 
vůči nám lhostejný. Každý z nás mu 
leží na srdci, zná nás jménem, stará 
se o nás, a když ho opustíme, hledá 
nás. Zajímá ho každý; jeho láska mu 
brání, aby byl lhostejný k tomu, co 
se nám přihodí. Stává se však, že 
pokud se nám daří dobře a žijeme v 
pohodlí, samozřejmě zapomínáme 
na ostatní (což se Bohu Otci nestává 
nikdy), nezajímáme se o jejich těž-
kosti, o jejich bolesti a nespravedl-
nosti, jimiž trpí... a naše srdce tak 
upadá do lhostejnosti. Zatímco já si 
žiji poměrně dobře a pohodlně, za-
pomínám na ty, jimž se dobře neda-
ří. Takovýto egoistický postoj lhos-
tejnosti dnes nabral světový rozměr; 
až takový, že můžeme dokonce mlu-
vit o globalizaci lhostejnosti. Jedná 
se o problém, jemuž se my jako 
křesťané musíme umět postavit. 

Postní almužna 
 Chce navázat v postním úsilí na 
starou tradici, že modlitba a půst se 
spojuje s almužnou. Má samozřejmě 
víc způsobů, jak ji uskutečnit.  

POSELSTVÍ POSELSTVÍ POSELSTVÍ POSELSTVÍ     
SVATÉHO OTCE  FRANTIŠKASVATÉHO OTCE  FRANTIŠKASVATÉHO OTCE  FRANTIŠKASVATÉHO OTCE  FRANTIŠKA    

K POSTNÍ DOBĚ 2015K POSTNÍ DOBĚ 2015K POSTNÍ DOBĚ 2015K POSTNÍ DOBĚ 2015 

Nejčastěji se realizuje ve farnosti a 
má určitý konkrétní cíl pomoci.  
 Do kasiček připravených v koste-
le nebo těch, které si věřící vezmou 
domů, dává každý sám za sebe pení-
ze za to, co si odřekl. O Velikono-
cích se přinesou kasičky do kostela a 
pastorační rada ve spolupráci s Cha-
ritou rozhodne, jak se s částkou na-
loží. Je třeba mít na paměti, že post-
ní almužna se zásadně liší od sbírek 
tím, že prioritou nejsou peníze, ale 
cvičení v sebeovládání. 
 Přeji s otcem Františkem posilně-
ní našich srdcí. 

P. Kamil 
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Drazí farníci Uhlířských Janovic 
a přilehlých osad. Minulý rok přišel 
otec kardinál s přáním, aby v kaž-
dém vikariátu byl vyčleněn kněz, 
který bude mít zvláštní ustanovení 
pro mládež. A tak jsem byl v dubnu 

loňského roku jmenován duchovním 
rádcem mládeže kolínského vikariá-
tu. Mým posláním není stahovat 
mládež k sobě do Kolína a zde pro 
mládež něco vytvářet. Mým úkolem 
je podporovat mládež a jejich spole-
čenství v jednotlivých farnostech, 
a to ve smyslu být nápomocen,  
v případě potřeby, místnímu knězi. 
Jsem tedy spolupracovníkem farářů 
v jednotlivých farnostech. 

Má činnost se v nějaké míře roz-
vinula prozatím ve farnosti Kolín, 
kde jsem ustanoven jako farní vikář, 
a ve farnosti Český Brod, kam každý 
měsíc dojíždím, abych pro zdejší 
mladé lidi měl katechezi na jimi vy-
brané téma. Ve vikariátu jsme pak 
začali v loňském roce s pořádáním 
vikariátních setkání mládeže. Naším 
plánem je, že bychom se takto setká-
vali čtyřikrát do roka, a to v jednotli-
vých farnostech našeho vikariátu. 
Poprvé jsme se setkali v září v Kolí-
ně. V prosinci jsme měli takové se-
tkání v Českém Brodě a na březen 
(13. a 14. března) plánujeme toto 
setkání v Uhlířských Janovicích. 
Byli bychom rádi, kdyby se tato ak-
ce v našem vikariátě ujala a stala se 
určitým tradičním setkáváním mla-
dých lidí. 

Cílů těchto setkání je několik. V 
první řadě je to setkání pro mladé, 
tedy prostor k tomu, aby se mladí 
vzájemně poznávali, navazovali 
vztahy, a to i takové, které mohou 
zásadně ovlivnit jejich život a mo-
hou být celoživotní (tedy partnerské 
vztahy). Dalším cílem je pomoci 
mladým lidem s duchovním živo-

POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
KOLÍNSKÉHO VIKARIÁTUKOLÍNSKÉHO VIKARIÁTUKOLÍNSKÉHO VIKARIÁTUKOLÍNSKÉHO VIKARIÁTU    

 První moje kroky vedly po příjez-
du do Prahy na Jungmannovo ná-
městí do kostela Panny Marie Sněž-
né, kde jsem hned ve dveřích téměř 
narazil do bratra františkána Jakuba, 
který běžel na odpolední workshop. 
V kostele právě doznívala polední 
modlitba. Měl jsem odpoledne před 
sebou, a tak jsem se vydal Prahou ke 
katedrále a cestou jsem se vždy za-
stavil v blízkém kostele. Bylo jich 
asi sedm a mě vždy potěšilo, že byly 
nejen otevřené, ale že v nich byli 
především mladí lidé. Účastníky 
setkání Taizé bylo možné dobře ro-
zeznat od turistů díky karimatce při-
pevněné na baťohu, a pak podle bib-
le v ruce. A to nejen v kostele, ale i 
v davech lidí na ulicích. 
 Po této pouti Prahou jsem se ve-
čer vydal na letňanské výstaviště, do 
haly větší než fotbalové hřiště, kde 
jsem si našel kousek volného místa a 
vnímal naději Evropy v srdcích tisí-
ců mladých lidí a mohl skrze modlit-
bu čerpat z duchovního bohatství 
křesťanského života. Myslel jsem 
zvlášť na mladé lidi a mládež z naší 
farností, aby poznali život s Kristem 
a zakusili sílu společenství církve. 
  P. Kamil 
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAPOSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAPOSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVAPOSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA    
S KATEŘINOU LACHMANOVOUS KATEŘINOU LACHMANOVOUS KATEŘINOU LACHMANOVOUS KATEŘINOU LACHMANOVOU    

----    SMYSLUPLNÝ PŮST SMYSLUPLNÝ PŮST SMYSLUPLNÝ PŮST SMYSLUPLNÝ PŮST ---- 

- v neděli 15. 2. v 17:00 na film: 
Dlouhá cesta  

(2002 drama USA, české titulky) 
Dokáže rozkvést láska mezi přísně 
křesťansky vedenou dívkou a volno-
myšlenkářským mladíkem ku pro-
spěchu obou? 

- v neděli 15. 3. v 17:00 na film:  
Nebe existuje  

(2014, drama USA, české titulky) 
Malý chlapec se po náročné operaci 
vrací do normálního života a přináší 
s sebou zprávy, které naznačují něco 
více. 

P. Martin Sklenář, farní vikář v Kolíně 
a duchovní rádce mládeže 

Kolínského vikariátu 

FILMOVÝ KLUB ZVEFILMOVÝ KLUB ZVEFILMOVÝ KLUB ZVEFILMOVÝ KLUB ZVE    

 V kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v Číhošti se 22. února od 
11.00 hodin uskuteční mše svatá, 
kterou bude celebrovat pražský arci-
biskup kardinál Dominik Duka OP. 
Od 12.00 do 13.00 bude následovat 
adorace a po ní panelová diskuze na 
téma 65. výročí číhošťských událostí 
a násilné smrti P. Josefa Toufara.  

POUŤ DO ČÍHOŠTĚPOUŤ DO ČÍHOŠTĚPOUŤ DO ČÍHOŠTĚPOUŤ DO ČÍHOŠTĚ    

NEDĚLE 22. ÚNORANEDĚLE 22. ÚNORANEDĚLE 22. ÚNORANEDĚLE 22. ÚNORA    

tem. Zároveň jim také ukázat, že 
nejsou sami. Že třebaže ve své far-
nosti nebo obci jsou jedinými mla-
dými věřícími, tak i ve vikariátu mo-
hou najít mnoho dalších mladých 
přátel, se kterými mohou svou víru 
sdílet. 

Jedním z cílů těchto setkání je 
také setkání s farností. Chceme, aby 
část programu vždy byla také připra-
vena pro farnost a lidi, kteří chodí v 
neděli do kostela. Většinou se jedná 
o společnou modlitbu, kterou připra-
vujeme na páteční večer. 

Chtěl bych vás tedy všechny po-
zvat k účasti na tomto vikariátním 
setkání mládeže. Rád bych pozval 
v první řadě všechny mladé uhlíř-
skojanovické farnosti. Chtěl bych ale 
pozvat také všechny farníky k setká-
ní, které bude pro ně připraveno. 
Bližší informace o průběhu setkání 
brzy naleznete na nástěnce vašeho 
kostela. 

Těším se s vámi na viděnou. 

 Rádi bychom vás při této příleži-
tosti pozvali na pouť do Číhoště. 
Sraz v 9:20 u kostela sv. Aloise 
v Uhlířských Janovicích. Doprava  
bude probíhat vozy účastníků pouti 
po domluvě. Organizačně zajišťuje 
P. Tomáš Kábele (kontakt v tiráži na 
poslední straně dole). 

 Milí farníci, 18. února nám začne 
postní období, se kterým je tradičně   
spojena v naší farnosti postní du-
chovní obnova. Pozvání přijala 
Kateřina Lachmanová, která bude 
mluvit na téma: 
• problematika asketického života, 
jak ho uspořádat 
• jak smyslupně prožívat půst 

 Přijďte v neděli 1. března v 15:30 
do Komunitního centra sv. Jiljí. 
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POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ 

Uhlířské Janovice - kostel sv. Aloise pátek a středa v 17:00 

Uhlířské Janovice - kostel sv. Aloise 1. neděle postní 22. 2. v 15:00 

Jindice - kostel sv. Václava 2. neděle postní 1. 3. v 15:00 

Malejovice - kostel sv. Jiří 3. neděle postní 8. 3. v 15:00 

Zásmuky - kostel Nanebevzetí Panny Marie 4. neděle postní 15. 3. v 15:00 

Košice - kostel narození Panny Marie Květná neděle 29. 3. v 15:00 

Čestín – kostel sv. Petra a Pavla Velký pátek 3. 4. v 15:00 

Petrovice II - kostel sv. Martina 5. neděle postní 22. 3. v 15:00 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 
  NE PO ST ČT PÁ SO 
 UHLÍŘSKÉ 
 JANOVICE 

8:00   17:30 17:30* 17:30   

 SUDĚJOV           16:00** 

 ČESTÍN 10:00           
 KOŠICE 12:00           
 ZÁSMUKY 9:30         
 VAVŘINEC 11:00           

 JINDICE 14:00****      

 KRSOVICE     16:00***  

* první a třetí čtvrtek v měsíci 
** zimní čas / v letním čase v 18:00 

***  čtvrtý pátek v měsíci 
**** první neděle v měsíci 


