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Advent 6 (24.11.2019) 

Co je to advent?

Advent je začátek církevního roku, kdy se počítají
4 neděle do Vánoc. Pokud připadá Štědrý den na
neděli, tak tato neděle je čtvrtou nedělí adventní, a
tím je advent mimořádně krátký.
 Advent  je  období  očekávání  narození  Ježíše
zvaného  Kristus-Mesiáš,  kterého  poslal  Bůh
Otec jako Spasitele (Zachránce lidí).
Adventní  období  je  doba rozjímání  a  duchovní
přípravy  na  vánoční  svátky.  Liturgická  barva
adventu je fialová,  pouze  barva  třetí  neděle
adventní je růžová.
Prožijme  advent  jako  skutečnou  přípravu  na
Kristovy  narozeniny  a  oslavme  je  vhodným
způsobem.  Vánoce  nejsou  svátky  Santa  Klause,
sobů,  skřítků  a  jiných  nevánočních  a
nekřesťanských postav.

                             
                                                       Josef Langfelner

Podzimní zamyšlení

Podzim je smutné a zároveň nádherné období. Je to období zrání a konečného účtování.
Stromy vydaly své ovoce a zkrásněly.  Oděly se do různých odstínů červené, žluté a hnědé
barvy.
Loučí se  s námi smutně, ale důstojně a vznešeně. Splnily svůj úkol a nyní budou odpočívat,
aby nabraly nové síly a na jaře, dá-li Bůh, znovu rozkvetly.  

Je měsíc listopad. Dušičky. A my vzpomínáme na své blízké, které jsme měli rádi. Jediné, co
nás s nimi spojuje jsou naše vzpomínky.

Chci se s vámi podělit o vzpomínku na svého prvního kněze. Na P. Františka Beneše, který
působil v naší farnosti od roku 1979 do roku 1991. Já jsem ho poznal v roce 1987. Byl to on,
kdo mi pomohl a já uvěřil v našeho Pána. 
Je  to  více  než  dva  roky,  co  nás  navždy  opustil.  Zemřel  v  Litomyšli  po  delší  nemoci  dne
23.10.2017.
Kromě  mé  vzpomínky  je  v  tomto  čísle  časopisu  ještě  příloha  se  vzpomínkami  různých
osobností, kteří ho znali a něco o něm napsali. Velký počet lidí, kteří na něho vzpomínají si
pamatují na jeho úsměv. I nyní se mi často vybaví.



Vzpomínka na Františka
Je mi okolo třiceti, je letní den a vracím se s nákupem z místní samoobsluhy. Proti mně

jde v montérkách farář František Beneš. Nejraději bych někam odbočil, ale není kam. 
Pozdravím.  František se směje  a řekne:  „Tak jak?“  Jen pokrčím rameny a odpovím:

„Dobře.“ Myslím si: „A mám to za sebou“.Ten úsměv však ve mně zůstává. Musím na něho
myslet.

Ten úsměv a jednoduchá slova mě donutila, abych šel  druhý den na brigádu opravy
kostela v Bílé Třemešné.
Musím ještě vysvětlit, že mě před tím na tuto brigádu mnohokrát zvali, ale já jsem nešel. Nešlo
o práci, ale o kostel, bál jsem se neznáma.

Takto nenápadně dělal František svoji pastoraci.
V té době jsem bydlel sám a hledal jsem novou životní cestu.
Nevěděl jsem co, ani koho hledám, ale toužil jsem po něčem krásném, po něčem, co by mě
naplnilo a vyvedlo z mé samoty.
 V tomto období jezdil do sousední chaty Pražák Jarda Bureš. Často se u mě zastavoval
a seznamoval mě s křesťanstvím. Četl mi z Bible, pouštěli  jsme si rytmické písničky a vedli
filozofické rozhovory. Mé srdce se začalo pomaličku otvírat. Jako správný “intelektuál” jsem s
Písmem nesouhlasil. Hledal a nalézal  rozpory v textech. 

Něco však ve mně zůstalo a nahlodalo moji jistotu.  Přestal jsem se bát a objevil Pána
Ježiše. 

Jedna z událostí,  která ovlivnila mé obrácení byla i  brigáda na kostele,  kde jsem se
seznámil s dalšími křesťany.
Stále více si uvědomuji, jak důležité je naše svědectví pro ty, kteří hledají smysl svého života. 
Často stačí náš úsměv.  

Miloslav Šmíd

Myšlenky svatého Šarbela

Žádné vaše poklady, vaše peníze ani vaše díla o nichž si myslíte, že zde na zemi jsou vaším
majetkem, ani vaše kosti vám už nebudou patřit. 
Člověk, který se dostaví před Pána, zbaven vší lásky, zemře studem. To bude jeho opravdovou
smrtí, nikoliv okamžik, kdy vydal svou duši. 
Pokud se člověk nenechá proměnit láskou, zemře, protože Bůh je láska. Láska, která je věčná. 
Dovolte mu, aby naplnil vaše srdce, a vašeho ducha ať vede skromnost.
                                      (úryvek z knihy Myšlenky svatého Šarbela)

 Vysvětlivka: 
sv. Šarbel Machlúf (1828-1898), kněz a řeholník v Libanonu. 
V roce 1977 kanonizován 263. papežem sv. Pavlem VI. 

Farnost

Při modlitbě za farnost mě napadlo, že je vlastně nemocná - duchovně nemocná, nejednotná. 
Představuji si farnost jako ženu, která dýchá nemocnými plícemi a nedostává se jí Léku (Lásky
Kristovy). 
Vysvětlím. Neustále se o něco handrkujeme, pomlouváme se, házíme si "klacky pod nohy" a
nechceme spolupracovat. 
Nemáme radost,  když někdo jiný připraví program, přednášku, vystoupení,  zpěv nebo jinou
aktivitu pro druhé. Zdá se mi, že nám chybí tolerance a respekt vůči druhému, uznání jeho
hřiven, kterými chce obohatit ty druhé. Každému sedí něco jiného a může si vybrat.



V různosti je krása a síla, ale také nebezpečí nesváru! 
Naučme se společně přijímat jeden druhého a nebát se mu přímo říci, co se mi na něm nelíbí.
Žiji s Pánem již 19 let, ale takovou nejednotu ve farnosti a nezájem o druhého si nepamatuji. Je
mi to líto, a proto si říkám, že ta "úžasná žena" – farnost, je chorá.
Je to škoda. Je naším úkolem to změnit. 
Každý máme jiné hřivny.
Odstraňme v sobě sobectví a touhu po moci.
Uzdravme naši farnost, vždyť je to krásná žena. Proč ji hříchem špiníme? 
Maria je Matkou Církve, proto mne napadlo to srovnání.
Farnost i Maria jsou rodu ženského, tedy chovejme se jako Panna Marie.
Buďme pokorní a slušní. Odpusťme si.
 Ať je naše farnost krásná jako Panna Maria.
 
                                                                                    Jirka Kučera

Nikodémova noc

Misijní měsíc říjen 2019 přinesl do naší farnosti několik novinek, o které bych se s vámi ráda
podělila.
Začalo to tím, že jsme byli s manželem a dětmi na společném víkendu rodin u Matky Boží v
Králíkách. Zde jsme se zamýšleli nad tím, jak v dnešní době evangelizovat.
Bylo dobré, že jsme se tam sešly z naší farnosti tři rodiny, mohly jsme se vzájemně podporovat
a čerpat Boží milosti. Když jsme se vrátili, uspořádali jsme besedu se zájemci o evangelizaci v
naší farnosti.
Děkujeme těm, kteří přišli a snad jsme jim trochu přiblížili to, co jsme zažili.
Když jsme odjížděli z Králík, měl každý z nás evangelizační předsevzetí. 
Jednou z možností jak evangelizovat, je i Nikodémova noc.
Nikodémova noc v naší farnosti  již jednou byla a bude se opakovat každý třetí pátek v měsíci
od 19:00 do 21:00.
Nikodémova noc na mě hned napoprvé dýchla velkou nadějí. Dříve než jsme stačili rozsvítit
svíčky a zhasnout, měli jsme první návštěvníky. Když zhasla světla byl  kostelní prostor osvícen
jen blikajícími svíčkami. Ve ztemnělém kostele a v tichu  jsme hleděli na Pána Ježíše, tajemně
ukrytého v Nejsvětější svátosti. Byl to pro nás velký zážitek.
 Nikodémova noc je určena jak farníkům, tak i těm, kteří do kostela běžně nechodí, ale  chtěli by
se setkat s Ježíšem v noci, jako Nikodém. 
Vždy  je  přítomen  pan  farář  a  je  možné  přistoupit  ke  svátosti  smíření  nebo  k  duchovnímu
rozhovoru. Také lze mluvit s věřícími laiky.
Napadlo nás na Nikodémovu noc pozvat osobním dopisem konkrétní osoby, které byli pokřtěné
v naší farnosti 
Osobní dopis je podepsán otcem Andrzejem a je nabídkou farnosti těm, kteří se ostýchají nebo
na Boha již pro samé světské starosti zapomněli.
Osobní pozvání je velmi důležité a proto jsme vás chtěli  požádat o pomoc při výběru osob,
kterým bychom dopis poslali.
Máte-li ve svém okolí někoho, komu byste přáli osobní pozvání k setkání s Ježíšem do kostela
na Nikodémovu noc, obraťte se prosím na Mirka Šmída, na mne nebo na pana faráře. 
Přijďte i  vy  si  prožít  chvilku  s  Ježíšem v tichu při  minimálně osvětleném kostele,  případně
pozvete i své příbuzné a známé.  
Další službou pro veřejnost je otevření kostela mimo bohoslužby. Pro nás věřící je to příležitost
jak k osobnímu setkání v modlitbě, tak ke skutečné evangelizační službě. Přesvědčili jsem se
během měsíce října, že je tato možnost veřejností využívána.
Nechodí proudy lidí, ale to není důležité. Jde o tu příležitost, kterou nabízíme těm, kteří přijdou.
Někdo jen projde kostelem a za chvilku odjede, jiný si sedne do lavice a rozjímá nebo jen tak v
tichosti zažívá Boží přítomnost.





Ráda vzpomínám na jednu starší paní, se kterou jsme společně procházeli křížovou cestu. 
Věřím, že se s ní opět setkáme.
Kostel bude otevřen mimo bohoslužby tradičně také v období Vánoc.
Již nyní se můžete hlásit a zapisovat osobně u mě nebo na můj e-mail.
 V kostele se rozpis objeví až třetí adventní neděli. 
Chtěla bych velmi poděkovat těm, kteří nám pomohli v těchto evangelizačních akcích.
Bůh zaplať za jejich službu a obětavost. 
Věřím, že nám v této službě budete pomáhat i nadále.

                                                                           Markéta Hamanová 

Otevřený kostel
V průběhu misijního měsíce října jsme otevřeli náš kostel sv. Jana Křtitele pro ty, kteří hledají
Někoho, kdo je převyšuje, svého tvůrce.
Kostel byl otevřen mimo bohoslužby ve středu a v neděli. Přišli různí lidé. Někteří byli na výletě
a chtěli se do kostela jen podívat. Jiní chtěli načerpat posilu pro svůj další život. Možná přišel i
někdo, komu jsme otevřeli nový svět.

Adorace nebo hlídání kostela?
Měsíc říjen vyhlásil  papež František jako měsíc misií.  Jistě  mi dáte za pravdu,  že i  Česká
republika je misijním územím. Toto jsme si uvědomovali, a proto jsme nabídli těm, kteří hledají
Boha,  otevřený  kostel  mimo  pravidelné  bohoslužby.  Bohužel  po  špatných  zkušenostech  s
některými „návštěvníky“ nebylo možné nechat kostel otevřený bez naší účasti.
Jednotliví farníci se „dobrovolně“ zapisovali na přiložené archy. Sestra Markéta tuto naši službu
nazvala (tak jak to je již zvykem o Vánocích a Velikonocích) „ADORACE“. Po určité době jsme
objevili, že název byl změněn na „HLÍDÁNÍ KOSTELA“.
Nevím, proč někdo naši službu takto nazval. Vím jen, že tato slova nevystihují danou službu.
Adorace je slovo latinského původu a znamená „klanění“. Nebo jinak řečeno, je to postoj vůči
Někomu, kdo nás několikanásobně převyšuje. Je v tom pokora, úcta, žasnutí, láska.
Ježíš je ve svatostánku v kostele přítomný a každý člověk se s Ním může setkat. Může vyjádřit
k Němu svůj vztah. Může řici: „Ježíš je můj Pán a Bůh.“ K tomu můžeme využít ty chvíle, kdy
jsme v kostele sami. To je první pohled. 
Druhý pohled vychází z Ježíšových slov: „Cokoli pro toho nejmenšího jste udělali, pro mne jste
udělali.“ Takže naše „hlídání“ je službou pro Ježíše.
Hlídání kostela. Ano, hlídáme kostel, aby se něco neztratilo nebo někdo něco nepoškodil.
Pokud někdo pochopil naši službu takto omezeně, je to velká škoda. Při tomto hodnocení naší
činnosti mi chybí „LÁSKA“. 
Láska k Bohu, protože pro Něho jsme to dělali.
A potom láska k bližnímu, který nás potřebuje, aby se mohl s Bohem setkat. 
Mluvil jsem o tomto problému s Jirkou Kučerou a on celou hádanku vyřešil slovy: „Hlídání a
adorace dávají společně dohromady evangelizaci.“
                                                                                  Miloslav Šmíd

Adorace.

V tichosti chrámu, blízko u Boha, který ke mně promlouvá. 
To jsem si uvědomil až tehdy, když jsem s Ním zůstal o samotě v našem dvorském kostele.
Možná je to troufalé říci „v našem“, ale jsem tu doma a rád bych se podělil o radost z blízkosti
Boha s lidmi i od jinud. 
Tím myslím nejen věřící z jiných míst naší země, ale především ty, kteří nechodí do kostela



nebo něco „hledají“. Chci být Božím nástrojem a hlásat radostnou zvěst. 
Za  čas,  který  jsem v  kostele  prožil  jsem Bohu vděcný a  děkuji  mu,  neboť  jsem si  mnohé
uvědomil. 
Kritizovat a házet klacky pod nohy druhému v jeho aktivitách k oslavě Boha, nespolupracovat,
netvořit jednotu a pomlouvat není správné.
 Přiznám se, že ani já jsem vždy nejednal podle přikázání lásky. Ano, za mé adorace přišlo málo
lidí, ale byl jsem tu s Bohem, a i kdyby přišel jen jeden člověk, jsem tu pro něho a má adorace
a modlitby mají svou cenu.
Mohu je obětovat za ty, kteří si cestu do chrámu našli. 

Jirka Kučera

Etiketa je naší ctností?

Pokud přicházíme do kostela na nedělní bohoslužbu, není jedno, co si na sebe oblékneme.
V pracovním oděvu si nesedneme do obýváku, ani  nepůjdeme na rodinnou oslavu.
Oděv, v kterém sportujeme si nevezmeme do divadla.
Obdobné je to i při návštěvě kostela. 
Člověk,  který  se  zúčastní  slavení  mše,  zvláště  té  nedělní,  by  měl  být  důstojně a svátečně
oblečený. Důstojné oblečení respektuje sakrální prostor. Je to  posvátné místo. 
Chrám je místem zvláštní Boží přítomnosti. To bychom si měli uvědomovat už doma, když se
rozhodujeme, co si na nedělní bohoslužbu oblékneme.
Když se tak někdy  dívám na některé  věřící, mám pocit, že mnoho z nás si neuvědomuje u
Koho je na návštěvě.
Na slavnostní nedělní bohoslužbě máme mít slavnostní nedělní oblečení. Totéž platí i o obuvi.
Měli bychom se vyhnout nevhodnému a provokativnímu typu oblečení, jako je např.oblečení
bez  rukávů,  trička,  minisukně,  krátké  kalhoty  (šortky),  průsvitné  a  příliš  těsné  (přiléhavé)
oblečení, hluboký výstřih, sportovní oblečení apod. 
Muži a chlapci by si měli sundat čepici, maličké děti nemusí. Sluneční brýle na očích jsou v
kostele nevhodné, výjimkou jsou zdravotní problémy. 
Snažme se myslet na to,  že  nedělní mše svatá je vrcholem celého týdne,  a to  by mělo
vyjadřovat i  naše oblečení.  Mělo by být důstojné a elegantní. Mělo by se lišit od  oblečení
všedního, běžného. Přeji nám všem, abychom se nad tím zamysleli, protože potom přijdeme na
to, jak se v neděli na bohoslužbu vhodně obléci a proč.

                                                                              Ivana Krajčíková

Princezna Anežka-přímluvkyně za mír a svobodu.

Výstava k 30. výročí Sametové revoluce ve dnech 27.10.-17.11.2019 se uskutečnila v kostele
sv. Jana Křtitele. Na výstavu se přišlo podívat 314 návštěvníků, kteří většinou ocenili spojení sv.
Anežky České s událostmi 17. listopadu 1989. 
Na úvod byl představen život sv. Anežky Přemyslovny, dále si návštěvníci mohli prohlédnout
znaky rytířských řádů, které pracují od středověku do současnosti. Tyto řády se starali a starají
o křesťanské poutníky ve Svaté zemi, která byla, a je v rukou muslimů. Výstava pokračovala
pronásledováním katolické církve v ČSSR komunistickou stranou a na závěr byly fotografie ze
Sametové revoluce zakončené volbou prezidenta republiky pana Václava Havla 29.12.1989.
                                                                                                                         Josef Langfelner





Myšlenky Maxe Kašparů

Jako  křesťan  nevěřím  v  život  posmrtný,  ale  v  život  věčný.  To  je  rozdíl.  Posmrtný  život  je
předmětem tajemna, věčný život je předmětem tajemství.
Věta,  mlčel  jako  hrob,  není  pravdivá.  Hrob  křičí.  Hovoří  o  lidské  konečnosti,  pomíjivosti  i
odpovědnosti za prožívaný a prožitý život.
Žádný lidský život není zbytečný, v žádné jeho formě a v žádném časovém období. 
Od početí  až po poslední výdech má lidský život nevyčíslitelnou hodnotu. Proto si  zaslouží
maximální úctu.
Na otázku: „Je něco, na co byste se chtěl zeptat Boha, až se s ním setkáte na věčnosti?“ 
Odpovídá: „Apoštol Pavel píše, že nyní vidíme jako v zrcadle, jen   v hádance, potom však
uzříme tváří  v  tvář.  Nyní  poznávám částečně,  ale  potom poznám plně,  jak  Bůh  zná  mne.
Předpokládám, že při pohledu do jeho tváře dojdou mé duši všechna slova. Budou zbytečná.
Úžas vylučuje otázky.“
                                                                        (úryvky jsou z knihy Rozhovory pod věží)

Filiální kostel  Povýšení  Svatého  Kříže, zvaný Kostelíček. 
(pokračování z minulého čísla)

Dolní  část  oltáře  z  roku  1752  tvoří  dřevěný  sloupkový  nástavec  (za  ním  je  vchod  do
sakristie). Oltářní tumba a svatostánek je z roku 1930. Na sloupkovém nástavci stála do r. 1933
Pieta, která je v děkanském kostele sv. Jana Křtitele.

V  kostelíčku  byl  boční  oltář  sv.  Stanislava  Kostky,  obraz  z  oltáře  je  od  roku  1930  v
městském muzeu.

V  roce  1930  zhotovena  kazatelna se  sochou  Krista–Dobrého  pastýře  z  roku  1890,
kazatelna odstraněna v roce 1981.  

V roce 1981 byly z děkanského kostela přeneseny do kostela Sv. Kříže dvě sochy: Božské
Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce Panny Marie, z roku 1934.

Na kůru byly v roce 1839 postaveny varhany, odstěhovány v roce 1988 do kostela sv. Janů
na Zvičině.

Ve věži byly původně zavěšeny tři zvony. V současné době je na věži pouze zvon Sv. Kříž,
odlitý v roce 1537. Další dva zvony byly ulity roku 1529 a 1668. 11.12.1916 byly odvezeny k
válečným účelům. Tyto zvony nahradil  nový zvon ulitý  v roce 1933 a roku 1985 odvezen do
kostela sv. Janů na Zvičinu.

Kostel Sv. Kříže byl používán místo děkanského kostela v letech 1921 – 1924, po dobu
oprav kostela sv. Jana Křtitele v letech 1933 – 1934, 1981 a 2007. 

Vzhledem k tomu, že kostelíček stojí v blízkosti Labe, byl mnohokrát zasažen povodněmi.
Největší povodeň 29.–31.7.1897 zasáhla velkou část města a v kostelíčku dosahovala téměř do
poloviny  intriéru.  12.3.1981  zasáhla  naše  město  další  povodeň,  která  v  kostele  Sv.  Kříže
poškodila oltářní malbu do výšky 1 metru. 

Další povodeň nastala 9.3.2000, kdy voda v kostele Povýšení Svatého Kříže stoupla do
výše 1,5 metru. 
                                                                           Josef Langfelner
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