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Postní zamyšlení  

Před  více než měsícem nám začal nový rok, který v sobě obsahuje dvě  stejná čísla.  Ano,
letopočet 2020 se dá rozdělit na dvě dvacítky. Doprostřed  můžeme dát čárku a představit si, že
se  jedná  o  váhy,  kdy  na  obou  stranách  je  stejná  hodnota,  velikost,  síla.  Dále  si  můžeme
představit, že každá ta strana má opačnou hodnotu.

Jedna je dobrá a druhá je špatná. Záleží jen na nás, které straně dáme přednost. Kam
půjdeme. Buď dáme přednost dobru nebo zlu. Třetí cesta není.

Rok 2020 je rokem Božího slova a to je ta správná cesta, po které dojdeme bezpečně
k Bohu.

Jsme  na  prahu  postní  doby,  proto  jsme  pro  vás  připravili  podněty  a  rady  známého
teologa Anselma Grüna, který se ve své knize “Vyznej se sám v sobě" zabývá metodami jak
bojovat se špatnými myšlenkami. Inspiraci pro svou knihu našel u myšlenek pouštních Otců.

Naše špatné myšlenky nás  mohou ovládnout a přivést nás do pokušení a k hříchu, proto
je nutné se  jim bránit již v jejich začátku. 

Anselm Grün
Vyznej se sám v sobě

Psychicky narušený mladý muž na všechny léčebné pokusy terapeutů odpovídal: „To neumím.
To  mi  k ničemu  není.“  Lékař  mu  řekl:  „To  je  tvoje  nemoc“.  Negativní  myšlenky,  které  si
namlouval, ho uvrhly do nemoci.
Evagrius  Ponticus  napsal  knihu,  kde  vyjmenovává  600  vět,  které  způsobí  nemoc.  Proti
každému  negativnímu  výroku  je  proti  tomu  postaven  výrok  z Písma,  které  má  negativní
myšlenky zahnat.
Negativní myšlenky je nutné zahnat a nepoužívat.
Když se objeví je nutné na ně reagovat. Zahnat je něčím pozitivním.
Například Všechno zlé je k něčemu dobré. Všechno se nějak urovná. Když se chce, tak to jde.
Každý začátek je těžký apod. Někdy je možné použít střelné modlitby: Pane buď se mnou.
Pane neopouštěj mě. Pane pomoz mi. Dej mi sílu. Díky za tento okamžik.
Mnohým pomohlo odříkávání žalmů nebo vlastních modliteb.
Hospodin je mé světlo a má spása.
Hospodin je můj pastýř nic nepostrádám. Jen  v Bohu se ztiší má duše.
Negativní myšlenky nevznikly jen tak náhodou. Jsou výsledkem našeho vnitřního postoje: jako
je závist, zlost, sebelítost, vztek, úzkost, strach apod.
Zkoumáním našich myšlenek odhalíme své pocity a získáme tak možnost se změnit.
Cesta k Bohu, znamená pro staré mnichy úsilí o čistotu srdce a život v Boží přítomnosti.
Na této cestě mniši narážejí na své myšlenky, které jim brání na cestě k Bohu.



Proto s těmito myšlenkami bojovali.
Jan Kassián (představitel raného západního mnišství) upozorňuje na nutnost, aby náš duch měl
nějaký cíl. Pokud ho nemá, zaujme ho kdejaká špatnost, která je okolo něho.

Když  nemáme pevný  bod  stáváme  se  vnitřně  rozervanými.  Naše  rozervanost  může
vyústit buďto v neklid a nejistotu (nevíme co máme dělat) nebo v apatii a lhostejnost (vzdáme
to). Lékem proti této nemoci ducha je četba Písma. 
Kassián uvádí nejen četbu Písma, ale i rozjímání, modlitby, zpěv žalmů a půst.
Jde o to, aby náš duch nesměřoval k tomu, co je pozemské (tělo), ale k tomu co je nebeské
(duch)

Anselm Grün
Exercicie pro všední den.

Nic tě nerozrušuj.
Nic tě nelekej.

Všechno pomine.
Bůh se nemění.

Trpělivost všeho dosáhne.
Kdo má Boha, tomu nic nechybí.

Bůh sám postačí.
         Terezie z Avily.

 Rezervujte si v těchto dnech pro sebe chvíli ticha. A když neslyšíte nic, přesto vydržte! Sedněte
si před Božího syna Ježíše Krista a ptejte se ho, zda je to s vaším životem dobré, zda je to
dobré  s  vaší  prací  nebo váš život  běží  do prázdna.  Když jdete  na procházku nebo děláte
domácí práce, i tehdy se ptejte, co by vám na to řekl Ježíš. Cítíte-li v tichu před Bohem neklid,
pak tento  neklid  vydržte!  Je  v  něm důležitá  energie.  Tento  neklid  vám posílá  Bůh,  on  vás
rozhýbává, abyste se nasměrovali k Němu a v Něm našli klid.

Miloslav Šmíd

Putování za Ježíškem 28. prosince 2019

Letos se již počtvrté konala v poutním kostele Navštívení P. Marie u Studánky v Kocléřově
vánoční akce Putování za Ježíškem.

Na její přípravě se podílely obec Vítězná, farnost Dvůr Králové nad Labem a velkou měrou
též Lesy ČR zastoupené jako vždy panem Václavem Lokvencem. 
Kostel  byl  vyzdobený  v lesním duchu,  podél  zdí  visely  dětské  obrázky  vytvořené  na  téma
Vánoce  v lese.  Marii,  Josefa  a  Ježíška  v chlévě  představovala  skutečná  mladá  a  velmi
sympatická rodina. Přítomný starší bratříček mohl dobře být, jak mě hned napadlo, podle bible,
Janem Křtitelem. A nebo malým pastýřem.

K vytvoření přátelské a vánoční atmosféry přispívali samozřejmě přítomní hudebníci. Pan
Luděk  Tureček  u  varhan,  lipnický  pěvecký  sbor  pod  vedením  paní  Vladimíry  Matuškové
a spolek NaŽďár z Horního Žďáru, který zazpíval na závěr před kostelem. 

Poděkování  patří  skupině historického šermu Legenda aurea i  obětavým ženám, které
venku v sychravém počasí zajišťovaly občerstvení.

Dvorský  pan  farář  Andrzej  Deniziak  promluvil  především  k přítomným  dětem.  Výtěžek
z dražby obrázků se stal součástí charitní Tříkrálové sbírky.

Do kostela v lese si našlo cestu překvapivě velké množství lidí. Byli to místní občané, ale
také hosté z okolí. Lidé požehnaného věku i malé děti. Místní farníci, díky kterým žije Studánka
od jara až do podzimu pravidelnými bohoslužbami, i ti, kteří běžně do kostela nechodí.

A snad všichni vnímali, že právě toto je hlavním smyslem putování. Setkání všech, kteří
dokážou sdílet společnou radost a nechají se obohatit tím, co pro ně jiní rádi připravují.

Zuzana Kazmirowská



HMATATELNÝ ZÁZRAK
(K Roku Bible - Roku Božího slova, 
1. prosinec 2019 - 30. září 2020)

   Bible není obyčejná kniha, jako běžné knihy v našich knihovnách. Je přeložena do nejvíce
světových  jazyků,  je  nejznámější,  nejprodávanější  i  nejčtenější,  nejrozšířenější
i nejstudovanější. Je známá na celém světě a ve všech kulturách. Vyšlo o ní mnoho kritických
studií.  Mnozí  ji  chtěli  zpochybnit,  znevážit  nebo potupit.  Psali  o  ní,  že její  obsah je  výmysl
nemocných lidí. Ježíš nikdy neexistoval, protože nikdo nedokázal, že skutečně žil. Jiní tvrdili
přesný opak. Ježíš byl jen génius s vynikajícími filozofickými schopnostmi. Dal dohromady „pár“
úchvatných myšlenek a ovlivnil tak lidi, které využil pro své cíle.

Ale Bible  tu  stále  je  a těší  se úctě,  přízni  a  neutichajícímu zájmu nejen křesťanů,  ale
i jinověrců či nevěřících. Má největší vliv na lidstvo v každé epoše. Její vliv je neslábnoucí a
stálý. Její  obsah se nemění,  neaktualizuje se jako sbírka zákonů, nedopisují  se do ní nové
myšlenky.  Bible  je  od  svého  vzniku  stoprocentní.  Je  přitom  srozumitelná  a  pochopitelná
(zejména podobenství) v každé době a v každé kultuře. Kompletní Bible je doposud přeložena
do 698 jazyků a její jednotlivé knihy aktuálně do 2454 jazyků. Lingvisté očekávají, že do r. 2025
by mohly být její  jednotlivé části přeloženy do všech 7353 mluvených jazyků světa. Překlad
Bible  přitom vyžaduje  precizní  práci,  oddané,  dlouhodobé  úsilí  a  překlady  dokončené  nyní
začaly často před mnoha lety.

Proč je to tak? Neboť Bible je Bohem inspirovaná. Tedy napsána ne pouze čistě lidskými
schopnostmi, ale z vnuknutí Ducha Svatého ji napsali lidé. Bůh ovlivnil lidské autory Písma tak,
že to, co napsali, je Jeho vlastní Slovo. Bible je skutečně Božím Slovem, a to ji dělá jedinečnou,
odlišnou od všech ostatních knih světa.  Je to  kniha živá,  protože Bůh je živý.  Je to  kniha
aktuální, protože má co lidem říc po všechny časy a do všech situací, v jakých se člověk kdy
ocitl, nebo bude nacházet. Její poselství je jedinečné. 

Žádná kniha nepředstavila lásku a nehlásá tuto lásku tak do krajnosti, jak ji žil a představil
Ježíš Kristus na kříži. Jeho život a smrt zachytili  evangelisté a je součástí Bible. V žádném
náboženství, v žádné knize se nepředstavil Bůh jako Osoba, jako Vtělení, jako člověk. Žádná
jiná kniha neodpovídá tak dokonale a zároveň tak pravdivě na otázky proč tu  jsme a kam
směřujeme. Neřeší smysl  lidského života včetně jeho utrpení.  Vysvětluje smrt  i  to,  co bude
potom, až zemřeme. Poselství Bible nevede do slepé uličky. Otázky lidské existence jsou v ní
zodpovězeny bez zamotání se do bezvýchodnosti nebo neslučitelných protikladů. Učení Bible
představuje harmonický dokonalý celek. Není otázky, na kterou by nenašla odpověď, problému,
který by nevyřešila. Bible změnila statisíce lidí a vždy má moc měnit další. Žádná jiná kniha to
nedokáže v tak rozsáhlém měřítku a v takové intenzitě. Náš profesor biblistiky nám říkával, že
Bible je jako dynamit, který, když nám bouchne v ruce, vše změní.

Bible  je  pravdivá.  Napsali  ji  z  vnuknutí  Ducha  Svatého  lidé,  kteří  své  svědectví
a přesvědčení mnohdy „podepsali krví“, zemřeli mučednickou smrtí. To je důvod, proč těmto
autorům můžeme věřit. Duch Boží je vedl. Sv. Pavel o tom napsal toto: „My jsme však nepřijali
ducha  světa,  ale  Ducha,  který  je  z  Boha,  abychom poznali,  co  nám Bůh  daroval.  O  tom
i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci
vykládáme slovy Ducha.“ (1 Kor 2, 12-13).

Timotejovi  píše  takto:  „Veškeré  Písmo pochází  z  Božího Ducha a  je  dobré  k  učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově ke spravedlnosti.“ (2  Tim 3,16). Sv. Jan zase píše, že
Ježíš Kristus opravdu žil a že on zvěstuje jen to, co slyšel na vlastní uši a co viděl na vlastní oči,
na co hleděl a čeho se jeho ruce dotýkaly, že to není výmysl (srov. 1 Jan 1,1).

Po Bibli každý den kdykoli sáhnu a čtu ji, protože je to slovo našeho dobrotivého Boha.
Já mu věřím, mění mě k lepšímu, léčí, nepřikazuje mi žádné zlo. Formuje mě a vede. V mém
pokoji je na čestném viditelném místě.

Vedle kříže a klekátka mám na stole položený zázrak.
Ivana Krajčíková



Číhošťský zázrak zůstává záhadou. 
Církev sbírá nová svědectví

Od násilné smrti číhošťského faráře Josefa Toufara v úterý 25.2.2020 uplynulo sedmdesát let.  
Je to osud, z nějž i po desítkách let mrazí. „Po měsíčním trýznění z něj vymlátili identitu.

Ocitá se na hraně života a smrti. A vrcholí obludné divadlo, kdy jej v obrovských bolestech tři
hodiny vezou z valdického vězení do Číhoště. Tam kněze Josefa Toufara filmují. Nemůže jít.
Oni ho vedou, vytéká mu z úst krev. Nemůže se ani obléknout do kněžského úboru.“

Tak publicista Miloš Doležal popisuje okamžiky z noci na 24. února 1950. O den později
kněz a hlavní aktér číhošťského zázraku na následky estébáckého mučení umírá. V úterý od
jeho smrti uplyne sedmdesát let.

Státní  bezpečnost  chtěla  natočením  propagandistického  filmu  zesměšnit  čihošťský
zázrak.  Dodnes  nevysvětlený  úkaz  podle  komunistů  tehdy  zinscenoval  Vatikán
a královéhradecké biskupství.  Toufar měl ovládat drátěný mechanismus a na dálku zahýbat
dřevěným křížem.

K uctění Toufarovy památky i dalších utýraných kněží se po celé zemi uskuteční pietní
akce, ty hlavní se soustředí do želivského kláštera na Pelhřimovsku. V sobotu tam celebruje
mši za oběti komunistické zvůle královéhradecký biskup Jan Vokál.

Církev nyní usiluje o Toufarovo blahořečení. Složitý duchovní i právní proces trvá několik
let,  vyvrcholit  má obřadem ve Vatikáně.  „Je třeba vyslechnout  žijící  svědky a nashromáždit
i vyhodnotit relevantní historické prameny,“ popsal postulátor Tomáš Petráček. V biskupství má
proces na starosti.

Toufarův osud duchovním přibližují desítky svědků. „Jedná se o dvacet až třicet lidí. Žije
ještě  několik  přímých  aktérů  číhošťského  zázraku.  Svědectví  zaznamenáváme  přesně
stanoveným způsobem. Děláme právní záznamy,“ vysvětlil Petráček. Proces na diecézní úrovni
má potvrdit,  že osobnost  splňuje všechny předpoklady pro beatifikaci.  „Zatím nenastalo  nic
problematického. Budeme se snažit o dokončení v řádu let,“ doplnil postulátor.
Takzvaný Číhošťský zázrak nepřestává ani po sedmdesáti letech udivovat. Co se 11. prosince
1949 stalo?  Při  Toufarově  kázání  o třetí  adventní  neděli  se  v malém  kostelíku  rozkymácel
půlmetrový  kříž.  Pohyboval  se  za  strany  na  stranu  a  pak  zůstal  stát  nepřirozeně  ohnutý
a nakloněný ke kazatelně. Sám farář to nezaznamenal, řekli  mu to později ohromení věřící.
„Vychýlení křížku vidělo devatenáct svědků, kteří to potvrdili nejen faráři Toufarovi, ale hlavně
později vyslýchajícím prokurátorům a za výpovědí si pevně stáli,“ popsal Doležal.
StB na konci ledna 1950 Toufara unesla z farnosti. „Ve valdických kasematech byl psychicky
a  fyzicky  trýzněn  měsíc.  Mučila  jej  sedmičlenná  instruktážní  skupina  státní  bezpečnosti,“
upřesnil Doležal.
Dozorci  z něj  chtěli  násilně vymoci doznání,  že se podílel  na rozsáhlém církevním spiknutí,
řízeném Vatikánem.  „I za  cenu  života  si  stál  na  hodnotách  jako  pravda  a  integrita,  což  je
důležitější než tělesné přežití,“ vyzdvihl kněze Petráček.
Do Číhoště se farář vrátil pod dohledem StB a v noci, aby mohli filmaři natáčet bez zvědavců.
Zuboženého  pátera  bylo  možno  použít  jen  na  několika  filmových  záběrech.  Z farnosti  jej
o několik hodin později odvezli polomrtvého a vrátili do betonové kobky ve Valdicích. „Teprve
v sobotu  25. února  si  vězeňský lékař  všimne,  že Josef  Toufar  je  téměř mrtvý,“  líčil  Doležal
poslední okamžiky.
Mezi  estébáky  zavládne  stres,  protože  Toufar  má  být  hlavní  personou  v připravovaném
monstrprocesu  s kněžími.  „Vezou  kněze  do  luxusního  státního  sanatoria  pro  komunistické
prominenty. Tam se ho snaží na poslední chvíli zachránit operací. Josef Toufar paradoxně v den
druhého výročí komunistického puče umírá,“ dodal publicista.
Ještě v roce 1950 se rozjíždí takzvaná Akce K, která má zdiskreditovat a zničit církevní
řády  v Československu.  Ve  vězení  se  proměnil  také  želivský  klášter,  vzdálený  třicet
kilometrů od Číhoště. „V našem klášteře bylo v letech 1950–1956 internováno 464 kněží.
Museli chodit na nucené práce kolem kláštera, do lesa, na pole, do kamenolomu,“ popsal
podmínky převor kláštera Tadeáš Spišák.



Komunisté  taky  šířili  stovky  kopií  filmu  Běda  tomu,  skrze  něhož  pohoršení  přichází,
v němž  chtěli  zdiskreditovat  událost,  ale  paradoxně  zesměšnili  sami  sebe.  „Filmaři  se  tam
dopustili řady chyb a nesmyslů. Například nikdy v době adventní není oltář pokrytý květinami.
Ve filmu ukazují, jak je údajný systém per a táhel schovaný pod květinami,“ podotkl Doležal.
Ani on dodnes pro úkaz v Číhošti nemá vysvětlení. „Ještě když nebyly přístupné archivy, tak
jsem si dlouhá léta myslel, že šlo o provokaci StB. Později jsem zjistil, že se do případu zapojila
až  v lednu.  Došel  jsem  k přesvědčení,  že  tam  skutečně  došlo  k něčemu  mimořádnému,
nadpřirozenému, nebo tajemnému,“ dodal.
Číhošť  a  Želiv  spojovalo  také  Toufarovo  přátelství  se  želivským opatem Bohumilem Vítem
Tajovským.  Také  jej  komunisté  mučili  a  po  monstrprocesu  jedenáct  let  věznili.  Zemřel
jedenáctého prosince 1999, přesně půlstoletí po číhošťském zázraku. „V tom vidím možná ještě
větší div. Rozhodně Pán Bůh vložil svou ruku, proměnil to zlo na dobro z té velké tragédie, která
se v Číhošti stala,“ poznamenal převor Spišák.

Převzato ze Seznam zprávy z 22.2. 2020

70
P. Josef Toufar

25. únor
1950 - 2020

Rozhovor
Jana Duška, jsem navštívila v jeho bytě v Domově s pečovatelskou službou ve Dvoře Králové nad

Labem. Známe se mnoho let a já jsem velmi ráda, že to čím upoutal moji pozornost před patnácti lety na
farním plese si dodnes zachoval–svůj osobitý humor a pozitivní pohled na život.

Jendo, pocházíš z jižních Čech, odkud přesně?
Narodil jsem se v Praze, tam jsem byl 3 měsíce, pak jsem byl 6 let v Písku, dalších 6 let v Kutné Hoře
a 10 let v Táboře.

Co tě přivedlo do Dvora?
Do Dvora mě přivedla láska. S Vendy jsme se seznámili na VŠCHT a ona zda dostala práci v Carle, tak
jsme se nastěhovali sem.

Kdo ti pomohl na cestě k víře?
Děda a babička byli věřící, s nimi jsem chodil do kostela, ale bylo to jako nějaký chvost. Neměl jsem to
rád, nelíbilo se mi to prostředí. V podstatě až Vendy. Dnes mi to chybí, jsem odkázán v neděli na rádio.
Rád bych se dostal do kostela, ale potřebuji plnou asistenci, o kterou si ve své hrdosti nedokážu říct.

Je to asi  šest možná už sedm let,  co se tvá nemoc (roztroušená skleróza–dále jen RS)
začala zhoršovat, stále jsi snil o Svatojakubské cestě a moc dobře si pamatuji, jak jsme se snažili
Tě držet při zemi. Přesto jsi na nás nedal a svůj sen si uskutečnil. Jsi pro mnoho lidí inspirací,
lidé se přirozeně vzdávají, když vidí překážku. 
Bariéry si staví člověk sám. Já jsem se rozhodl ostatním dokázat, že se dají bourat. 

A proto také vznikl film?
Film nebyl můj nápad. Vznikl tak, že mě kontaktovala Radka Keršnerová, která má sama RS. Vylezla na
Kilimandžáro  a  dokonce  tam  pomohla  dalším  lidem  s  RS,  aby  si  splnili  svůj  sen.  Můj  plán  se
Svatojakubskou cestou se mezi lidmi s RS rychle roznesl. Radka řekla, že by bylo dobře, kdyby to někdo
zdokumentoval. Kamarád Petr Hirsch, který stál za realizací mého snu oslovil Evu Toulovou, režizérku,
která souhlasila. Tak vznikl film Camino na kolečkách. Samozřejmě i díky finančním darům jednotlivců
i firem na HIT HIT. Vybralo se téměř čtvrt milionu. Film měl premiéru tady ve Dvoře 17.10.2017.



Dokument o tvé cestě s tvými přáteli a podporovateli, ale nebyl tím posledním. Před dvěma lety
jsme spolu mluvili o tom, že by bylo pěkné, kdyby vyšla i kniha a i ta je už na světě.
Nevím co bych víc vytěžil. Už jsem dal, co jsem mohl. Jezdím stále po besedách. Včera jsem byl na
Základní škole v Meziměstí a bylo hezké, když si učitelky pochvalovaly, že takhle hodné a klidné děti
neznají. Pokaždé to má úspěch a zpětná vazba mě těší. Jezdím na besedy i do věznic, už jsem jich
navštívil  pět. Inspiroval jsem na cestovatelském festivalu v Kutné Hoře člověka s dětskou mozkovou
obrnou. Také Milan Langer na jedné besedě řekl, že když jsem ujel 640 km, on ujede víc. Se svalovou
dystrofií upoutaný na invalidní vozík vyrazil na cestu z Olomouce. Jeho organismus se příliš unavil a ve
Francii svým zdravotním komplikacím podlehl. Bylo pro něj moc důležité vyrazit, zbořit bariéru, užíval si
každého dne.

Když  se  ohlédneš  zpět,  s  odstupem  času,  co  bylo  pro  tebe  na  cestě  do  Santiaga
nejdůležitější?
Pán Ježíš. Cítil jsem ho na každém kroku. Byl stále s námi. Občas jsem ujížděl té naší skupince, abych
byl sám. Tam není člověk úplně sám, je tam mnoho poutníků, ale nalezly se chvíle, kdy jsem seděl
a užíval si opojnou samotu. Měl jsem otázky a chodily odpovědi. Nebo jsem otázky ani neměl a slyšel
jsem… samota s Bohem. To jsem si přinesl z té cesty do života i nyní. Dokážu s tím žít.
Také mě tam napadla myšlenka, kterou propaguji a vnímám, že je od Boha:„Žijte teď a plačte zítra.“
Ono zítra, je potom tím dnes a tak na pláč není nikdy čas. 

Máš nějakou oblíbenou knihu?
Čtu Bibli. Nejdřív jsem přečetl celý Nový Zákon a pak jsem se pustil do čtení od samého začátku. Čtu
stránku po stránce, jsem nyní v části,  kdy přijde deset egyptských ran. Těším se na knížku Útěk do
divočiny od Jona Krakauera. Mám ještě hodně snů. Je dobré snít, ale mnohem lepší je sny žít a plnit je. 

Kam bys ještě chtěl?
Letos mám v plánu se podívat do Černobylu a do budoucna bych rád na Aljašku.

Doporučíš nám nějaký svůj oblíbený film?
Mám rád “Teorii všeho”.

Honzíku já Ti moc děkuji za rozhovor.
Já děkuji Tobě.

Vzkaz od Honzy pro nás všechny:
“Žijte teď a plačte zítra.”

S Honzou Duškem rozmlouvala a rozhovor připravila Markéta Hamanová

„Máte v rukou něco božského: knihu jako oheň, knihu, v níž Bůh promlouvá.
Proto  si  pamatujte:  Bible  není  vyrobená proto,  aby  se položila  na polici,
nýbrž aby byla držena v ruce, aby byla často čtena, každý den, o samotě
nebo i ve společenství.“ 

(papež František)

Modlitby za nemocné

Každou středu po večerní mši svaté se od listopadu 2019 scházíme na faře a modlíme se
za nemocné. Většinou trvá naše setkání jednu hodinu, někdy se trochu zapovídáme. Jsme
společenstvím lidí, kteří se chtějí modlit za konkrétní osoby společně v klidném tempu. Pokud
by se k nám chtěl kdokoli přidat, rádi ho přivítáme. 

Prosíme, abyste nám sdělovali, kdo je ve vašem okolí dlouhodobě nebo těžce nemocný,
kdo potřebuje modlitbu za uzdravení nebo posilu v nemoci. 

Sdělit  nám stačí  křestní  jméno nemocného,  ostatní  informace jsou na vašem uvážení.
Můžete tak učinit kdykoliv osobně. V rámci Nikodémových nocí je vzadu v kostele umístěna
papírová  schránka  a  připraveny  lístečky.  Dále  můžete  využít  vzkazu  přes  webové  stránky
farnosti, kde je připravený formulář v záložce Kontakty. 

Pokud se chcete účastnit modliteb za nemocné soukromě z domova, domluvíme se na



předávání informací nejlépe osobně.
Do  budoucna  není  vyloučeno  změnit  formu nebo  termín  setkávání,  pokud  se  na  tom

shodneme. 
Své náměty nám můžete napsat nebo sdělit osobně.  Kontaktními osobami jsou: otec

Andrzej, Eva Paulů, Ivana Krajčíková a Markéta Hamanová.

Přejeme pevné zdraví a sílu ke konání dobrých skutků v lásce Kristově.

Návod jak držet půst

je starý 400 let a vychází z Písma Svatého (Iz 58,2-10)

Je snad pravý půst 
vzdát se slaniny, zvěřiny?
Je snad půst věcí úst?
Je snad půst dát si slib z masa nepojíst, 
o to víc na talíř si nabrat ryb?
Lačnět a v hadrech bloudit
na odiv lidu, bez klidu, 
klopit zrak, vzdechy loudit?
Ne, půst je víc, to je sklizeň! 
Svaž snopy své 
a dej jíst duši, má hlad, žízeň!
V ten čas se hněvu vzdej, 
záště, zlých řečí, všech křečí, 
změň život, směr mu dej!
Jen silou ducha rostem, 
zmoř hladem hřích, ne břich, 
pak prošels pravým postem!

Půst, který je určitě milý Bohu:
Když nikoho ze svých bližních neodsoudíš; je to milejší než kdybys polovinu svého majetku
rozdal chudým. 
Když svému nepříteli odpustíš; je to milejší, než kdybys konal pěšky dlouhou pouť. 
Když něco dobrého vykonáš; je to milejší než kdybys jedl chléb a vodu. 
Když si všimneš svého bližního, sám se k němu skloníš; je to milejší než kdybys postavil palác.

Robert Herrick (*24.8.1591, +15.10.1674), anglický básník 

O postu píše prorok Izajáš
58. kapitola, 2-11 verš:

2 Den co den mě prý hledají,  chtějí  poznat moje cesty jako národ, jenž koná spravedlnost
a zákon svého Boha neopouští; na spravedlivé soudy se mě ptají, chtěli by mít Boha blízko. 
3 „Proč se postíme, a nevšímáš si  toho? Pokořujeme se,  a  nebereš to na vědomí.“  Právě
v postní den si užíváte své záliby a honíte všechny své dělníky. 
4 Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli udeřit druhého pěstí. Nepostíte se tak, aby
bylo slyšet váš hlas na nebesích. 
5 To že je půst, který se mi líbí? Den, kdy má člověk hladovět? Kdy má hlavu sklánět jako
rákos,  oblékat  žínici  a  ležet  v  popelu?  Jak  tohle  můžeš  nazývat  postem,  dnem,  který  má
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Hospodin v oblibě? 
6 Zdalipak  půst,  který  já  si  přeji, není  toto:  Rozevřít  okovy  nevinným,  rozvázat  pouta,
utlačovaným dát svobodu, každé pouto rozbít? 
7 Nemáš se raději podělit o chléb s hladovým, přijímat do domu utiskované? Vidíš-li nahého,
nemáš jej přiodít, přestat být netečný k vlastním příbuzným? 
8 Tehdy vzejde tvé světlo jako jitřenka a tvé zdraví rychle rozkvete. Tvá spravedlnost tě bude
předcházet a za tebou půjde Hospodinova sláva. 
9 Tehdy zavoláš a Hospodin tě vyslyší, vykřikneš o pomoc a on řekne: Tady Jsem! Odstraníš-li
ze svého středu zlo, ukazování prstem a zlé řeči, 
10 budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ve tmě tvé světlo a tvá noc bude
jako poledne. 
11 Hospodin tě stále povede, bude tě sytit i ve vyprahlé zemi, a dodá ti sílu. Budeš jako pramen
v zahradě, který nevysychá.

Izajáš  (hebrejsky ְעָיהּו  ,ְיַׁש]  =  Jahve  je  záchrana,  spása),  781-687  před  Kristem,  významný
izraelský  prorok.  Je  také  nazývaný  evangelista  Starého  Zákona.  Zemřel  mučednickou  smrtí
(přeřezán pilou) při vpádu pohanů za vlády izraelského krále Manasseho.

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

Hlavní  a  jediný  oltář  Svatého  Kříže tvoří  nástěnná  malovaná  sloupová  architektura  od
Josefa Karla Kramolína (*11.4.1730 Nymburk, +27.4.1802 Karlovy Vary). 

Uprostřed je namalován Pán Ježíš na kříži, napravo je Bolestná Panna Marie (svátek 15.9.),
nalevo sv. Jan Evangelista (svátek 27.12.). Pod křížem je sv. Marie Magdalena (svátek 22.7.)
a po stranách jsou dva truchlící andělé. 

Za křížem je jako Jeruzalém vyobrazen Dvůr Králové v 18. století a nad ním je znak města
(má chybné barvy: modrý štít a zlaté hradby s věžemi). 

Nad znakem sedí postava Boží Spravedlnosti, která drží váhy a meč. Nemá zavázány oči
(symbol), Boží spravedlnost nejedná slepě. Vpravo sedí postava anděla Božího Milosrdenství
s palmovou větvičkou v pravé ruce, na levé ruce má palmový věnec (symbol vítězství). Vlevo je
anděl Boží Moudrosti, hledící do zrcadla, které odráží jeho tvář. Vrchol oltáře zaplňují tři velcí
andělé a jeden malý anděl zvedající (povyšující) Kristův kříž do nebe. Vedle nich sedí malý
anděl s otevřenou náručí. Na postranních sloupcích sedí dva malí andělé: pravý drží palmovou
větvičku, levý ukazuje prstem na „povýšený“ Kristův kříž. 

 Václav Kramolín  (1733–1799),  bratr  Josefa Karla  Kramolína,  byl  také malířem nástěnných
maleb. Vymaloval kostel sv. Bartoloměje na Pecce. 
                                                                           Josef Langfelner

.......................................................................................................
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