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Přátelé,  
do vašich rukou se dostává další číslo Farních listů tentokrát již první číslo nového 

ročníku označeného číslem tři.  
Vnímáme to tak, že založení listů a aktualizace webu se staly společně se získáním 

prostoru klubovny pro farní aktivity jednou z velkých vzpruh do života naší farnosti. Díky 

sdíleným informacím jsme více upevnili naše společenství a díky informacím, co kdy bude 

a co je potřeba, také umožnili širšímu okruhu farníků aktivně se zapojit do služby a do akcí 
ve farnosti.  

Doufáme, že tato naše snaha alespoň nepřímo pomáhá farníkům a občasným 
návštěvníkům k účasti na křesťanském životě, jehož obsahem je, již ze samotného označení 
„jsem křesťan = Kristovec = náležející Kristu“, osobní vztah s Ježíšem Kristem. 

Pokračování na str. 2 

 

 

Co nás čeká:  
Pravidelné bohoslužby:  
úterý a pátek 18:00 

neděle   08:30 

 

Úterý 18:40 ve farní 
klubovně – 

Hovory o víře.  
Středy v lichém týdnu 19:00 

ve farní 
klubovně – 

Modlitby žen. 

 

13. 1.  slavnost Křtu Páně – konec 

doby vánoční  
18. 1. památka Panny Marie, 

Matky jednoty křesťanů – 

zahájení týdne modliteb za 

jednotu křesťanů 

1. 2. 18:00 mše ze svátku Uvedení 
Páně do chrámu (připadá na 
2.2.) 

3. 2. při bohoslužbě bude 

udělováno svatoblažejské 
požehnání  
farní kafe 
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Pokračování úvodníku ze str. 1 

Farní listy jsou takovým samizdatem, 
sami sázíme, sami píšeme, sami tiskneme. 

Jejich příprava je náročná z hlediska 

časového, ale také, a to snad především, 

psychického. Věřte, že v čase, kdy vy 

dostáváte do rukou číslo časopisu, redakce 
ho zná díky několikerému přečtení téměř 
od A až do Zet a v tu chvíli je pro redakci 

toto číslo již minulostí. Navíc se už 
přemýšlí, co bude asi tak obsahem dalšího 
čísla – co se bude dít ve farnosti, jaké nás 
čeká liturgické období, která z rubrik 

víceméně pravidelných už dlouho nebyla, 
jaký historický článek z již zaslaných jsme 
ještě neotiskli apod. 

S nápadem farního periodika přišel 
před necelým rokem a půl kostelník Petr 
Nepil. Inspirace byla jasná – skoro každá 
řádná farnost má nějaký svůj informační 
„plátek“ anebo jinou fungující informační 
platformu. Ne všichni farníci mají přístup 
k internetu, a proto se zdá, že ideálním 
médiem pro potřeby naší farnosti je právě 
tištěné periodikum. První číslo Farních 
listů vyšlo v září 2017, ještě s podtitulem 

„občasník“ ale již s vizí měsíční 
periodicity. První ročník měl pouhá tři 
čísla. Druhý v roce 2018 už řádných 11 
čísel (pro měsíce červenec a srpen vyšlo 
dvojčíslo). Všechna vydaná čísla naleznete 
na webu farnosti 

www.farnosthloubetin.cz.  

Spousta věcí co se týče grafiky i obsahu 

se za těch 15 měsíců vydávání změnila. 

Obsahově jsme kromě několika ustálených 
a logických rubrik stále nevyhraněni a 

obsah se různí – podle toho, co se děje ve 
farnosti, co nás inspiruje nebo co 

považujeme pro farníky za hodnotné, a 

tedy o čem stojí za to psát a informovat 

v rámci farních listů. A taky závisí dost na 

tom, kolik má redakce na přípravu čísla 
času. Dokud můžeme, tak se budeme 

snažit, aby farní listy byly pestré a 
obsažné, ale může se samozřejmě stát, že 
některý měsíc prostě nevyjdou. Anebo se 

okleští pouze na krátké informace o 

událostech ve farnosti nebo se přestanou 
vydávat úplně. Důvody mohou být různé, 
časové, technické ale třeba i personální – 

prostě proto, že farní listy nebude mít kdo 

dělat.  
Samozřejmě se omlouváme za občasné 

gramatické přešlapy nebo přehlédnutí, za 

grafickou nedokonalost či naprosté 
popření grafických a typografických 

pravidel a za další chyby a chybičky. 
Doufáme, že nám to „laskavý čtenář“ 

promine. 

Hlavní prioritou redakce, a to zůstává i 
přes měnící se vedlejší obsah, je 

informovat o duchovních aktivitách naší 
farnosti, a to před jejich konáním, ale také 
je reflektovat i po jejich uskutečnění. 
Vzhledem k tomu, že nemáme 
zveřejňovány ohlášky, jsou farní listy 
vedle aktualizovaného webu farnosti 

jediným stálým zdrojem informací pro ty 

farníky, kteří nechodí pravidelně do 
našeho kostela, a tedy by se k nim nějaké 
zásadní informace či termíny nedostaly.  

Děkujeme všem z vás, kteří 
podporujete činnost ať psaním článkům či 
čtenářským zájmem. Nebo také tím, že 
Farní listy nesete těm, kteří si pro ně přijít 
osobně nemohli.  

Za redakci Jana Homolka Zelinová 
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Témata Hovorů o víře v lednu:  

15.1.  Jednota křesťanů – je možná?  

22.1. Předávání Božího zjevení – 

tradice (téma z minulého 
měsíce) 

29.1. Kdo to jsou zasvěcené osoby? 

– řehole, jejich smysl pro 

dnešní dobu 

5.2. Předávání Božího zjevení – 

Písmo 

 

POZVÁNKA: Svatoblažejské požehnání 
(3. února) 

V neděli 3. února, na kterou spadá 
svátek svatého Blažeje, můžeme u nás ve 
farnosti přijmout svatoblažejské 
požehnání. 

Je to požehnání se dvěmi zkříženými 
svícemi, kterými se žehnající kněz dotýká 
ze dvou stran krku věřícího.  

Sv. Blažejovi, který zemřel ve 4. století 
mučednickou smrtí, je přičítán zázrak, 
který se stal těsně před jeho stětím: 
přistoupila k němu vdova s polomrtvým 
chlapcem, kterému uvízla v krku rybí kost. 
Ta se po Blažejově požehnání uvolnila. 
Proto se v den jeho svátku prosí hlavně 
o ochranu před nemocemi krku. 

Zmiňovaná praxe žehnání dvěma 
svícemi vychází ze středověké mentality, 

kdy se zdůrazňoval přímý fyzický kontakt 
se svátostinami, ale v žádném případě se 

nejednalo o magii.  

 

DUCHOVNÍ POZVÁNKA: Týden modliteb 
za jednotu křesťanů (18.-25. ledna) 

Ve dnech 18. – 25. ledna 2019 se budou 

křesťané z různých církví společně modlit 
za jednotu. Mottem letošního týdne je verš: 

„Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o 
spravedlnost“ (Dt 16,18-20).  

Jsou to dny reflexí a modliteb, více než 
kdy jindy vhodné na to, aby křesťanům 
připomínaly obnovení plnou jednotu mezi 

nimi, jak si to přál Ježíš Kristu; zavazuje to 

každého pokřtěného, pastýře i všechny 
věřící. 

Za jednotu se můžete modlit vlastními 
slovy nebo za využití jiných modliteb, ale 
pro tento týden jsou k dispozici také 
oficiální texty reflektující hlavní motto. 
Naleznete je např. na webu cirkev.cz.   

V minulém roce se o. Marek zúčastnil 
ekumenické bohoslužby sloužené v Oáze 
na Černém Mostě. Do uzávěrky její termín 
nebyl redakci znám. 

 

Sbírka na náš kostel ve Čtrnáctce 

Pokud bydlíte na Praze 14 a dostáváte 
pravidelně do schránky Čtrnáctku, časopis 
městské části, jistě Vám neunikla celá 
strana 25 lednového čísla věnovaná sbírce 
na náš kostel.  

Ti z vás, kteří jste z jiných částí, se na ni 

můžete podívat na webových stránkách 

městské části v archivu časopisu.  

OPRAVA  

V minulém čísle v článku Betlémské 
světlo jsme chybně uvedli, že skautský 

oddíl, který v našem kostele světlo 

rozdával je oddílem, se kterým se dělíme o 

farní klubovnu. Není tomu tak, dělíme se 
s dívčím oddílem Poštolky. Tímto se 
omlouváme za možná nedorozumění.  
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STALO SE: Vánoce 2018 

Příprava výzdoby kostela začala 

v týdnu před Vánoci, kdy se postavil opět 
krásně rostlý strom a stůl pod betlém. 
O letošní výzdobu stromu se postaraly 

děti chodící na čtvrteční náboženství.  
Zbylá výzdoba a postavení postav do 

stáje se stihly o poslední neděli adventní. 
Letošní dominantní květinou naší 
výzdoby byl přesný typ lilie, kterou na 

zobrazeních zvěstování předává archanděl 
Gabriel Panně Marii. Vděčnost všech 
farníků patří těm, kteří, se na úklidu a 

výzdobě kostela letos podíleli. Patří také 

samozřejmě všem z vás, kteří jste se 

jakýmkoli způsobem podíleli na důstojné 
oslavě období Kristova narození.  

Jmenovitě musíme poděkovat alespoň 
jednomu. Tedy spíše jedné. Asi měsíc před 
svátky, ale bohužel již pozdě, se zjistilo, že 
naši pravidelní varhaníci jsou na půlnoční 
už rozebraní ve svých farnostech nebo 

slíbili záskok někde jinde. O. Markovi se 

podařilo přemluvit paní Vágnerovou, 

která u nás hrávala pravidelně, ale již pro 
ni bylo obtížné službu varhanice zastávat. 
Přestože pro ni muselo být náročné vyjít na 

půlnoční schody na kůr a musela si po 

delší době znovuprocvičit prstoklad, 

uvolila se doprovodit náš zpěv. Velké 
díky! 
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STALO SE: Návštěva křižovnického 
novokněze 

Pokud dobře čtete a také si pamatujete, 

v říjnovém čísle Farních listů jsme přinesli 
zprávu o personálních novinkách v řadách 
křižovníků. Kromě jiného jsme 
informovali o dvou nově vysvěcených 
kněžích. A právě jeden z nich k nám 
zavítal. 

P. Václav Sládek u nás koncelebroval 
večerní mši v úterý 8. ledna. Přijel až ze 

západočeského Boru u Tachova, kde nyní 
slouží jako kaplan místní farnosti. Bohužel 
nebylo mnoho času, jak o jeho návštěvě 
informovat.  

P. Václav po mši neváhal udělit osobní 
požehnání jednotlivým přítomným 

zájemcům. A byť jej čekala dvouhodinová 
cesta domů, zůstal ještě hodinku po mši na 

katechezi, která se tedy nesla v duchu 

povídání.  
Bylo zajímavé se dozvědět o tom, jak 

vypadá západočeská farnost, do které byl 
poslán. Co na tamější lidi platí a co ne, jak 

mohou i ty, kteří nejsou praktikujícími 
křesťany, oslovit „kostelové věci“ a 
křesťanská témata, ale jen v tom případě, 
když najdete způsob, jak jim je přiblížit. 
P. Václav rád maluje a poutavě dokázal 
povyprávět například i o tom, jak si dává 
záležet na svém kněžském oděvu.  

Na jeho duchovní cestě jej doprovázel a 
velmi ji ovlivnil křižovník Jaroslav Ptáček, 
který zemřel v roce 2016 po 66 letech 

kněžské služby ve svých 88. letech. Právě 
na jeho popud se Václav začal zamýšlet 
nad tím, že by vstoupil ke křižovníkům. 

Měl k P. Ptáčkovi tak blízko, že byl 

přítomen i jeho odchodu na věčnost a 

neváhal dokonce po něm podědit nejen 

auto, ale také třeba i kabát. 

 

 

Díky dárcům!  
Díky všem anonymním, drobným i 

větším dárcům! Těm, kteří přispíváte na 
transparentní účet sbírky, anonymně do 
pokladniček v kostele nebo darem osobně 
předaným o. Markovi!  

Od 1. prosince do 31. prosince 2018 

přispěli na transparentní účet zřízený 
k této sbírce tito jmenovaní: Petr Nepil, 

Radek Novotný, Jitka Vašků, manželé 
Machačovi, Zdeněk Drahota, Ivana Hůlková, 
Adela Riegerová, Marie Vytlačilová, Marek 
Patočka, Martin Liška. 

Bohu díky za vaši štědrost a zájem o 
kostel naší farnosti! 

 

 

  

Foto: Ivana Hůlková 
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Letem světem… 

Po třech měsících přinášíme opět 
stručný výběr toho, co se stalo… 

…v říjnu 

• Synody, biskupského setkání, o 

mladých lidech v Římě, se zúčastnil také 
plzeňský biskup Tomáš Holub jako 

zástupce české církve a v roli „bratrského 
delegáta“ mimo katolickou církev také 
zástupkyně Světové rady církví, mladá 
husitská farářka Martina Viktorie 

Kopecká.  

• P. Jan Balík, jeden z tvůrců 
pastorace mládeže v České republice, se 

stal konzultantem vatikánského Úřadu 
pro laiky, rodinu a život. 

…v listopadu 

• Česká biskupská konference 
(ČBK) změnila své oficiální logo. 

Propojuje první dvě písmena Kristova 
monogramu – řecká písmena X (chí) a P 
(ro) a zároveň symbolizuje biskupskou 
berlu – pastýřskou hůl, nahoře zahnutou 
nebo zavinutou do spirály, která je znakem 
biskupů. Červená barva je barvou 
liturgickou, symbolizující prolitou krev 
mučedníků, slavnostní událost či 
důležitost poslání a odkazuje k 

původnímu logu ČBK. 

• Čeští katolíci se letos připojili k 
iniciativě britské ambasády – připomenutí 
stého výročí konce první světové války, a 

to rozezněním zvonů 11. listopadu 2018 ve 

13.30. Připojil se i zvon naší farnosti. 
• 28. listopadu proběhla letos poprvé 

i v ČR Červená středa (#RedWednesday), 
kampaň na podporu pronásledovaných 
pro víru a svobodu. Červeným světlem 
byly letos poprvé nasvíceny některé 
veřejné budovy, na pronásledované se 
pamatovalo i při bohoslužbách, školních 
programech či happeninzích.  

• Do češtiny byl přeložen další 
přírůstek z úspěšné série YOUCAT, 

tentokrát pro děti od 7 do cca 12 let. 

Základy křesťanství jsou v něm 

vysvětlovány jim blízkým způsobem. 
Dobrý dárek pro děti, ale také rodiče, 
kterým se doporučuje studovat jej se svými 
dětmi.  

• ČBK zveřejnila výdaje katolické 
církve v roce 2017, překročily 6 mld. 
korun. Jednalo se především o náklady a 
investice na lesní hospodaření, 
zaměstnance a opravy. Zkrátka nepřišly 
ani sociální projekty a vzdělávání. Nejvíc v 
roce 2017 narostly náklady na 
hospodářskou činnosti - 1,6 mld. - což je 
o 50 % více než v roce 2016. Nelehký rok to 
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byl především pro oblast lesního 
hospodaření, protože kvůli klimatickým 
změnám drasticky narostla těžba. Výdaje 
na opravy kulturních památek činily 
725 milionů. Příjmy katolické církve oproti 
tomu klesají. Nabídku církevních služeb a 
společensky prospěšných aktivit drží 
církev v rovnováze díky nájmům z 
opravených budov, darům a dotacím. 

…v prosinci 

• Na pískovém betlému na 

vatikánském Svatopetrském náměstí se 
podílel i český umělec Radovan Živný, 

konkrétně na scéně klanění tří králů, práce 
trvala dva týdny.  

• Svatý stolec se kriticky vyjádřil 
k závěrům klimatologického summitu 

uskutečněného v polských Katovicích. 
Prohlášení připouští, že schválení 
závěrečného dokumentu sice potvrdilo již 
přijaté závazky, ovšem dostatečně se v 
něm neprojevuje bezodkladnost, s kterou 
je třeba řešit klimatické změny, jednu z 

hlavních současných výzev lidstva. Navíc 
přijatá opatření „zlehčují lidská práva, 
která jsou zásadní při reflexi o lidské tváři 
klimatických změn“. Tento globální 
problém totiž nejvíce zasahuje 
nejzranitelnější obyvatele naší planety: 

„volání těchto lidí a celé Země by 
vyžadovalo trochu více ctižádosti a 

naléhavosti“, netají se vatikánské 
stanovisko se svým zklamáním. 

• Agentura Fides zveřejnila 

statistickou zprávu o misionářích 
připravených během uplynulého roku o 
život. Se svým Pánem se setkalo 35 kněží, 
1 seminarista a 4 laici. Nejvíce obětí podle 
kontinentů bylo v Africe (19), potom 

v Americe (15), Asii (3) a v Evropě (1). 
Většina z nich byla zabita při loupežných 
přepadeních kostelů či církevních objektů. 

• Podobnou zprávu vydala také 
Papežská nadace Kirche in Not, která 
nesleduje pouze misionáře, ale celkové 
dění ve světě. Podle ní bylo v uplynulém 
roce vystaveno pronásledováním či 
ústrkům přibližně 300 milionů křesťanů. 
K jejich diskriminaci dochází ve 38 státech. 
Přibližně 3 tisíce křesťanů bylo na světě 
připraveno o život kvůli svému vyznání. 
 

A co očekáváme v nejbližších týdnech?  

• Do 14. ledna probíhá Tříkrálová 
sbírka Charity ČR, která je zřizována 
českou katolickou církví. Přispět můžete 
do zapečetěných pokladniček 
registrovaným koledníkům na ulici nebo 
na bankovní účet, dárcovskou sms i 
platební kartou. Využití sbírky na 
konkrétní projekty naleznete na webu 
sbírky. 

• Přibližně 180 českých mladých se 

zúčastní 15. Světového dne mládeže 
s papežem v Panamě. Celé setkání 
proběhne od 23. do 28. ledna, přípravný 
program v diecézích začíná o týden dříve 

13. ledna.  
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Arcibiskupství Pražské – pár údajů 
z výroční zprávy za rok 2017 

Dovoluji si uvést pár důležitých 
informací o Arcibiskupství Pražském, 
které jsem vypsal z jejich 48stránkové 
výroční zprávy za rok 2017 pouze s jednou 

poznámkou. 

Profil arcidiecéze:  
Tvoří ji 148 farností sdružených do 14 

vikariátů, ve 129 farnostech je duchovní 
správce, do 19 farností dojíždí. Dále je 32 
míst s vlastním pastoračním zaměřením 
(kláštery, poutní kostely). 

Na kněžskou službu se 
připravuje 18 seminaristů, 
z toho 5 v Římě. 

Arcidiecézi vypomáhá 37 
kněží a 35 trvalých jáhnů jiné 
národnosti. 

V arcidiecézi se nachází 
932 kostelů a kaplí a je zde 

sdruženo cca 558.000 
pokřtěných katolíků. 
V arcidiecézi působí 159 
mužských a 35 ženských řeholních řádů. 

Diecéze má 4 statutární orgány a to: 

Dominik kardinál Duka, arcibiskup 
pražský, Mons. Václav Malý , biskup, 

Mons. Michael Slavík, ThD.D., biskupský 
vikář a Mons.ThLic. Zdeněk Wasserbauer, 
Th.D., generální vikář a ředitel kurie. 

Na jejím území sídlí Česká biskupská 
konference, která sdružuje všechny české a 
moravské biskupy. 

 

Struktura arcibiskupství: 
Jako úřad je členěno takto: A – 

Arcibiskup pražský – 8 komisí a rad, B – 

Arcibiskupská kurie - / konsistoř / - 8 

odborů a referátů, C – Metropolitní 
církevní soud – 3 odbory a referáty. 

 

Kronika roku 2017: 

Ve výroční zprávě uvedeno 58 akcí, 
např. Tříkrálová sbírka 6. ledna, Rekviem 

za kardinála Miloslava Vlka 25. března, 
1020 let od smrti sv. Vojtěcha 23.dubna, 
Barokní slavnosti Navalis k poctě sv. Jana 
Nepomuckého 14. května, Noc kostelů 
9. června, Vzpomínková mše v katedrále 

sv. Víta za kardinála 
Františka Tomáška 
u příležitosti jeho úmrtí 
před 25 lety 4. srpna, 

Slavnostní zahájení 
rozsáhlé obnovy areálu 
baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie ve Staré 
Boleslavi 30. srpna, 

Národní pouť do Fatimy 
12. září za účasti cca 1.500 

poutníků z Čech a Moravy, 
zádušní mše v katedrále sv. Víta za 
294 obětí heydrichiády 21. října, Převzetí 
Betlémského světla od skautů 17. prosince 

a mnoho dalších akcí. 
 Ve výčtu těchto 58 akcí uvedeny dvě 

akce, které se dotýkají i naší 
farnosti: 14. února u příležitosti Světového 
dne nemocných v Nemocnici na Bulovce 

sloužil mši svatou kardinál Dominik 
Duka, koncelebrovali nemocniční kaplani 
P. Lukáš Lipenský (bývalý správce naší 
farnosti) a P. Jan Fatka. 25. října po rekviem 
za kardinála Harracha pronesl 

v Mladotově domě na Hradčanech 
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P.PhDr. Marek Pučalík Ph. D. OCR 

přednášku na téma ,,Kardinál Arnošt 
Vojtěch Harrach, arcibiskup pražský a 
první primas zemí Koruny české.  

 

Pastorace: 

Duchovní aktivity jsou otázkou 
jednotlivých farností. Zahrnují pravidelné 
programy bohoslužeb, slavení svátostí, 
přípravy katechumenů, rodičů na křest, 
snoubenců na svatbu a výuku 
náboženství.  

Ve farnostech Arcidiecéze bylo 
pokřtěno v roce 2017 2.657 dětí a 
dospělých, proběhlo 665 svateb, 586 lidí 
přijalo biřmování a 4.722 dětí a mladých 
lidí se účastnilo výuky náboženství. Pro 
školy bylo nabídnuto 40 programů (Týden 
pro školy a programy Pedagogického 
centra), využilo jich 88 mateřských, 
základních a středních škol. Koordinaci 
pastorační činnosti má v diecézi na starosti 

Mons. Michael Slavík, Th.D. 

 

Církevní školství: 
Arcibiskupství pražské je zřizovatelem 

sedmnácti škol a to 7 mateř-

ských,1 základní, 1 základní logopedické, 
2 gymnázií, 3 středních škol, 2 vyšších 
odborných škol a 1 základní umělecké 
školy, na kterých se vzdělávalo 2.533 dětí, 
žáků a studentů. 

V arcidiecézi dále působí 13 církevních 
škol řeholních zřizovatelů a tyto školy 

v roce 2016/2017 navštěvovalo 2.617 dětí, 
žáků a studentů. Oblast církevního 

školství je v kompetenci biskupa Václava 
Malého. 

 

 

Charitní činnost: 
Pomoc potřebným – diakonie – je jeden 

ze základních projevů života církve. Pro 

tuto službu je arcibiskupství zřizovatelem 

profesionální organizace Charita, která 

zahrnuje Arcidiecézní charitu Praha a čtyři 
desítky farních charit. Prostřednictvím 
Charity nabízí církev pomoc seniorům, 
nemocným, lidem se zdravotním 
postižením, celým rodinám a matkám 
samoživitelkám v nouzi, lidem bez 

domova a dalším v tíživé situaci. V roce 

2017 evidovaly charity 17.421 klientů a 
tisíce anonymních. Organizace Charita je 

součástí Charity České republiky, a tak je i 

součástí celosvětové sítě Charitas 

Internationalis sídlící v Římě. 

 

Komunikační media: 

Arcibiskupství pražské vydává 
pravidelný měsíčník Zpravodaj pražské 
arcidiecéze určený pro veřejnost. Dále má 
15 internetových programů, např. oficiální 
stránky Arcibiskupství www.apha.cz, 

osobní stránky www. DominikDuka.cz a 
další. 

 

Hospodaření diecéze: 

Z této rozsáhlé kapitoly uvádím pouze 
pár zajímavých informací. 

V roce 2017 byly výnosy 532,6 milionů 
korun, náklady 611,3 milionů korun. 
Hlavními výdaji jsou mzdové náklady, 
arcibiskupství platilo 247 duchovních a 

243 administrativních pracovníků, 
přičemž průměrná měsíční mzda byla 
28.548 Kč.  

Má osobní poznámka: V České 
republice byla v tomto období průměrná 
mzda 31.646 Kč. 
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Dalšími výdaji jsou  

V roce 2017 bylo realizováno s platy 

spojené výdaje na zdravotní a sociální 
pojištění, nákupy energií, služeb, 
materiálu a náklady na opravy. 

 

Stavební akce: 

416 stavebních oprav a investic, opravy 
20 varhan a zahájena stavba velkých 
varhan pro katedrálu sv. Víta a to vše 
v celkovém finančním objemu 
146,5 milionů korun. Z toho jmenovitě 
uvedeno 22 významných stavebních akcí, 
jejichž finanční náklady přesahují 1 milion 
korun. 

Miloš Rašek 

 

 

ZAMYŠLENÍ: Bůh mluví – setkání s Ježíšem 
Kristem  

Evangelium tě nudí.  
Znáš z něho jen určité pasáže, které jsi 

na půl ucha poslouchal při nedělní mši sv.  
Občas jsi otevřel Evangelium, ale „nic 

jsi tam nenašel“. 

Evangelium není magická kniha, do 

které člověk příležitostně nahlédne, aby 
tam hledal rozluštění obtížného problému.  

Čítal jsi Evangelium pravidelně, 
protože ti to řekli, „a nic ti to nedalo.“ 

To proto, že přistupuješ k Evangeliu, 

jakoby to byla jakákoliv obyčejná kniha, 

nehledáš to, co bys tam měl nalézt.  
- Přistupuješ-li k Evangeliu jako ke 

knize, která má svůj původ od lidí, najdeš 

v něm jen lidské myšlenky a pokyny. 

Přistupuješ-li k němu jako k dílu 
diktovanému Duchem svatým, pak budou 
jeho slov v tobě a v tvém životě setbou 

věčnosti.  
Chceš opravdu přijmout účast na 

Evangeliu? 

Pak musíš k němu přistupovat nábožně 
a s plnou otevřeností, abys SLYŠEL a 
VIDĚL (to znamená rozjímal) ŽIVÉHO 
Ježíše Krista, který se dnes k tobě obrací, 
skrze svůj život a svými slovy.  
- Vědomě či nevědomě hladovíš po 
Evangeliu.  

- Říkáš: „Mluvím k Bohu a On 

neodpovídá.“ Mýlíš se. Z celé věčnosti jsi 

volán k dialogu. Stěžuješ-li si, že Bůh mlčí, 
je to proto, že nenasloucháš Evangeliu.  

- V Evangeliu s tebou Bůh navazuje 
rozhovor. Odpovídej mu. Tak můžeš 
hovořit s živým Ježíšem Kristem.  

- Štěstí zamilovaného spočívá v tom, 

že se postupně odhaluje milovanému. Tak 
i Bůh, který je od věčnosti nekonečně 
miluje člověka, odhaluje se mu 

v Evangeliu. Jeho radostí je, že se svěřuje. 
Jsi dost pozorný k důvěrným sdělením, 
která ti činí Ježíš Kristus?  
- Nechal bys ležet na stole, bez 
přečtení, dopis své snoubenky? Proč tedy 
necháváš ležet Evangelium ve skříni, aniž 
bys je otevřel?  

Dnes najdeš v poště dopis Syna 

Božího. Co ti říká Ježíš Kristus pro tvůj 
pracovní den?  
- K čemu je ti Evangelium, když jsi 
předem neprosil, abys byl vírou „napojen“ 
na božské vedení?  

Ježíš Kristus nemluví stejnou řečí 
jako ty, proto máš potíže Mu rozumět.  
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Nemůžeš potkat Pána a rozumět 
jeho Slovu, jestliže jsi neprosil Otce, aby 

byl tvým vůdcem, a Ducha svatého, aby 

byl tlumočníkem.  
- Protože čteš svoje noviny 
pravidelně, přejímáš jejich myšlenky. 

Protože svého přítele miluješ, podobáš se 
mu a žiješ jako on. Stýkáš-li se pravidelně 
s Evangeliem, získáváš postupně pohled, 
cítění, myšlenky, úsudky, mentalitu 

Kristovu. 

- Chop se evangelia! Nepropásni svou 
schůzku s Bohem. Kdo touží plně žít své 
křesťanství nemůže připustit, aby bylo 
omezeno do úzkých hranic náboženských 

technik, na aplikaci velkých linií mravního 
zákona. Chce, aby jeho víra dosáhla plné 
zralosti tím, že dala smysl jeho existenci až 

do nejmenších podrobností a zároveň také 
existenci lidstva a vesmíru.  
- Náboženství znamená napojit 

znovu člověka a svět na Boha. A člověk 
touží, aby toto své náboženství žil v celém 
svém životě, potkávaje Krista vždy a 
všude, i uprostřed tohoto konkrétního bytí 
a ve všech okamžicích, kam byl poslán, ne 

jako do léčky, nýbrž na schůzku lásky.  

 

Převzato s úpravami z Michel Quoist: Mezi 

člověkem a Bohem (1969)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprodejné, vlastním nákladem, uzávěrka únorového čísla bude 30. ledna 2019. 

Neříkej "Bůh mlčí", když je tvá Bible zavřená. 


