
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 5.      XVII.ro čník        Vychází v květnu 2019 
 
 

 
 

V jednom italském filmu Maria z Nazareta 
je scéna, jak Ježíš společně s Marií pozorují 
apoštoly a Ježíš říká své matce: „Utvrzuj jejich 
víru.“  

My tento výrok známe z evangelia, kde 
Ježíš vybízí Petra, aby po svém obrácení utvrzoval své bratry ve 
víře. Tak to se děje i dnes, když biskup římský, nástupce 
apoštola Petra utvrzuje biskupy a církev ve víře. V onom 
přemýšlivém italském filmu se ukazuje Mariina víra v Ježíše - 
Mesiáše. Jak se v jejím životě uskutečňovala víra - to co jí bylo 
řečeno od Pána. P. Maria rostla ve víře v mesiášské poslání 
Ježíše, jejího Syna. A tak si člověk říká, že tak to asi i bylo, že 
Pán Ježíš svěřil víru apoštolů do rukou své matky, aby za ni v 
nich prosila, aby neustávalo v nich ono přesvědčení, že Ježíš je 
Mesiáš poslaný od Boha. P. Maria utvrzuje však ve víře 
každého, kdo se jí svěřuje, kdo ji uznává a chce se od ní učit její 
víře. A také dělá to, k čemu ona vybízí. Jsme v měsíci máji. 
Prosme v něm prostřednictvím úcty k Matce Boží, aby 
utvrzoval naši víru, víru v našich drahých, v naší zemi, ve světě. 
Modleme se růženec, oslavujme P. Marii v různých 
pobožnostech. Ať skrze  Mariinu přítomnost je rozvíjena, 
posilována naše víra, láska k Pánu Ježíši. Amen.  

J. Lízner, administrátor 
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Poutě v Tismicích 
 
 Drazí bratři a sestry. V první řadě bych Vás chtěl pozdravit z farnosti 
Český Brod a popřát Vám požehnané Velikonoce.  
 Obracím se na Vás s pozvánkou, abyste přijeli do naší farnosti, 
konkrétně do Tismic. Tismice leží nedaleko Českého Brodu a stojí zde nově 
opravená bazilika Nanebevzetí Panny Marie a v ní zázračná socha tismické 
madony (v roce 1990 ukradené). V určité době se jednalo o poutní místo (stály 
zde i ambity). My se v letošním roce snažíme alespoň trochu toto místo oživit. 
Konáme zde pravidelně každou první sobotu mši svatou s pozvaným hostem a 
na měsíc květen jsme zde připravili několik poutních mší svatých 

A především na jednu z nich bych Vás rád pozval. Jedná se o druhou 
sobotu v měsíci květnu, kdy se zde bude konat vikariátní pouť. Věřím, že jste o 
ní již od svých duchovních správců slyšeli, ale dovolte mi, abych Vám napsal 
některé bližší informace a osobně Vás do naší farnosti pozval. 

Začneme v 9.30 modlitbou růžence. V 10h bude mše svatá, které bude 
předsedat náš okrskový vikář, R.D. Michal Procházka. Po mši svaté bude 
následovat katecheze pro jednotlivé skupiny (děti, mládež, manželé, dospělí) 
na téma velikonoční doby. Katecheze povedou kněží našeho vikariátu. 
Přibližně na 12h plánujeme oběd (grilované pokrmy a další lahůdky). Rovněž 
bude příležitost k hrám (pro děti), k osobním setkáním a rozhovorům. Vše 
bychom zakončili ve 14h společnou modlitbou litanií. 

Věřím, že to pro nás všechny může být příležitost k setkání, 
k vzájemnému sdílení a povzbuzení. Že i takto můžeme v našem vikariátu 
prohloubit naše vztahy. 

Všechny ty, kteří by se rádi zapojili do přípravy pokrmů (upekli 
buchtu, připravili nějaký salát, či cokoli jiného), prosím, aby o tom informovali 
Martinu Přibylovou, která má na starosti „stravování“. Informace jí můžete 
podávat na telefonním čísle: 777 026 719, nebo mailem: 
martinapribylov@seznam.cz. Všem ochotným pomocníkům Pán Bůh zaplať. 
 
 Pokud byste chtěli do Tismic vyrazit i někdy jindy, rádi Vás uvidíme. 
Například třetí sobotu v měsíci květnu dorazí P. Karel Soukal a budeme slavit 
východní liturgii sv. Jana Zlatoústého. Nebo na čtvrtou sobotu dorazí otec 
biskup Karel Herbst.  

 
Drazí bratři a sestry, těším se s Vámi na viděnou v Tismicích. 

R.D. Martin Sklenář 
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Žofie Bohumila Langrová 
(1.prosince 1896, Brno-Slatina – 10. května 1979, Znojmo-Hradiště) 

 
Narodila se v rodině slatinského řezníka a nájemce 

hospody Františka Langera jako nejstarší ze sedmi 
sourozenců. Do školy chodila na různých místech, mimo 
jiné v Nové Říši, kde jedna z jejích tet pracovala v 
sirotčinci. Do kongregace, kde působily jak sestry její 
matky Žofie, tak i její sestřenice, vstoupila po maturitě na 
Státním učitelském ústavu v roce 1916 a přijala řádové 
jméno Marie Bohumila. Doživotní sliby složila v srpnu 
1921. 

V letech 1916 až 1919 působila ve škole v Lukově, 
od roku 1919 pak v Praze pod Petřínem ve škole 
Křížovka. V této škole se také v roce 1925 stala 
ředitelkou. Během 2. světové války se stala generální 
vikářkou Kongregace a po odstoupení generální 
představené německé národnosti v květnu 1945, nastoupila na její místo. 

Matka Bohumila se brzy projevila jako statečná žena, která nehledá svůj prospěch, ale 
plně se nasazuje při pomoci nespravedlivě stíhaným po únoru 1948. Ukrývala v klášteře 
kněze - Oto Mádra, Jana Baptistu Bártu - františkána, Václava Soukupa a Rudolfa Janču. 

Zatčena byla 24.1.1952 a 13.června odsouzena v brně na 20 let. Byla označena 
základním číslem 299. Její putování pokračovalo znojemskou věznicí, kde strávila téměř 
dva měsíce. Od 4. 8. 1952 do 11. 2. 1953 byla vězněna v Novém Jičíně a pak, do amnestie, 
v Pardubicích. Propuštěna byla po 8 letech, 11. 5. 1960, s 10letou podmínkou, která byla 
zrušena v roce 1965. K plné rehabilitaci pak došlo v dubnu 1969, kdy „se rozsudek zrušuje 
jako vadný“. 

Její zdraví bylo dlouhým vězněním bylo podlomeno, nejen utrpením, ale také operací, 
kterou podstoupila na Pankráci a následným rentgenovým ozařováním. Pociťovala nejen 
důsledky operace, ale i následky neopatrného záření, které zanechávalo těžce hojitelné 
popáleniny. K tomu se v šedesátých letech přidala i cukrovka. Vrátila se tehdy mezi své 
nejbližší na Hradiště u Znojma. Přes podlomené zdraví neutuchal její zájem o duchovní 
život růst celé kongregace. 

V roce 1969 mohla vycestovat do Říma při příležitosti visitace komunity 
v Nepomucenu. Setkala se tam s kardinálem Josefem Beranem a byla též přijata u papeže 
Pavla VI. v osobní audienci. I po svém odstoupení ze služby generální představené 
projevovala živý zájem o život v komunitě i přes svůj zhoršující se zdravotní stav. Zemřela  
10. května 1979 v mateřinci ve Znojmě - Hradišti. 

R. Jozíf 
P.S. Sestry boromejky sloužily i v nemocnici v Českém Brodě. V nemocnici si zřídily kapli sv. 
Prokopa, pravděpodobně v souvislosti s nedalekou Chotouní. Poslední představenou v Českém 
Brodě byla sestra Theodula Bartošová. Působila zde deset let až do 14. listopadu 1959, kdy 
řeholnice na základě výpovědi nemocnici musely opustit. 
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Křečho ř 
 

V sobotu 27. května 1899 za studeného deštivého počasí proběhla 
vojenská slavnost odhalení a vysvěcení pomníku, který připomíná bitvu u 
Kolína z 18.června 1757.  

Na prostranství okolo pomníku byla rozmístěna škadrona 14. pluku 
dragounů se standartou a prapor 21. pluku pěchoty také s praporem a hudbou. 
Vilém princ ze Schaumburg-Lippe jménem "Ústředního spolku pro udržování 
hrobů a pomníků na bojištích z roku 1866 v Čechách" v úvodní řeči přivítal 
zástupce císaře arcivévodu Ottu, poté uvítal kardinála Františka hrab ěte 
Schönborna , arcibiskupa pražského, velícího generála VIII. (pražského) sboru 
polního zbrojmistra Ludvika Fabiniho, jenž reprezentoval říšské ministerstvo 
války, a dále ministra královské (uherské) zemské obrany polního zbrojmistra 
Gézu svobodného pána Fejérváryho, toho času kancléře řádu Marie Terezie, a 
místodržitele v Čechách Karla hraběte Coudenhova spolu s dalšími hodnostáři 
a hosty.  

Po svolení arcivévody Otty pražský arcibiskup Schönborn spolu s 
ostatními duchovními vysvětil pomník. Vojenský farář čestný kanovník dr. V. 
Cába pak přednesl českou řečí projev o památce vítězství u Kolína a polní 
zbrojmistr Fabini přiblížil přítomným průběh bitvy.  

R. Jozíf 
P.S. Kardinál Schönborn bojoval jako kyrysník (těžké jezdectvo) v roce 

1866 proti Prusům a byl v bitvě u Náchoda těžce raněn. V průběhu 
rekonvalescence se rozhodl pro duchovní povolání.  Při této slavnosti prochladl 
a 25.června 1899 zemřel.. 

Na obrázku je dnešní stav památníku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anděl 5/2019 

 6

Mariánská poutní místa 
53. Loreta – Gol čův Jeníkov 

 
V letech 1650 až 1653 byla 

zdejší loreta postavena na náklad 
Martina Maxmiliána Goltze.  

Loreta původně stála mimo 
město a v létě se ve zdejších 
ambitech konaly bohoslužby, zvláště 
o poutích, na které přicházela početná 
procesí z blízkých i vzdálených míst. 

Původní kaple byla 
jednoduchá přízemní stavba 
zakončená patrně věžičkou. Její 
vzhled velmi pozměnila výstavba 
nového kostela sv. Františka 
Serafínského v letech 1827-9 
navrženého tak, aby k němu loreta 
přiléhala. Proto stavitelé strhli ambity. 
Ponechali jen jejich západní a severní 
obvodovou zeď, která dnes obklopuje 
kostelní zahrádku. Kapli pak 

s kostelem spojili průlomem v jižní zdi. Tehdy zbudovali také patro, v němž 
se nachází panská oratoř - oddělený prostor určený pro šlechtické patrony 
kostela. 

K loretě náležela i sakristie. Pod ní se nacházela krypta sloužící 
jako pohřebiště jezuitů zdejší rezidence. Při stavbě kostela byly ostatky 
mnichů vyzvednuty a uloženy do společného hrobu poblíž kazatelny. 
Z původního vnitřního vybavení kaple se zachovala zakládací deska 
zazděná v severní zdi poblíž oltáře. 

Ze sedmnáctého století pochází rovněž mramorový náhrobek 
manželů Goltzových vsazený do severní zdi. Zhotovit jej nechal sám 
generál Goltz. Opatřil ho i epitafem. Zbývalo doplnit jen data úmrtí. Ukázalo 
se, že bezdětný generál jednal více než prozřetelně. Na desce je totiž 
vytesáno pouze jediné datum 30. 5. 1653, den Goltzova skonu. Hraběnce 
Goltzové, která zemřela o čtyři roky později, už tutéž službu nikdo 
neposkytl. 

V loretě se dodnes uchovává dělová koule, která v jedné z bitev 
třicetileté války málem zabila generála Goltze. Dopadla totiž jen kousek 
od místa, kde stál. Zbožný generál děkoval Panně Marii za záchranu 
a z vděčnosti věnoval kouli loretánské kapli. 

R.Jozíf 



Anděl 5/2019 

 7

Z historického kalendá ře 
 
1.května 594 zemřel sv. Zikmund, burgundský král a mučedník. 

Roku 1365 nechal Karel IV. větší část ostatků dopravit 
do chrámu sv. Víta. V roce 1366 byl vyhlášen za 
českého patrona. (1425 let) 

1.května 1814 bylo v Opavě založeno Slezské muzeum jako první 
veřejné muzeum v zemích Koruny české. (205 let) 

2.května 1519 zemřel Leonardo da Vinci, italský malíř, čelní 
představitel renesanční malby (500 let) 

5.května 1344 papež Klement VI. bulou „Romanus Pontifex“ přenesl 
právo pomazat a korunovat české krále a královny 
z mohučského arcibiskupa trvale na arcibiskupa 
pražského. (675 let) 

12.května 1929 světící biskup pražský Jan Nepomuk Sedlák posvětil 
dostavěnou katedrálu sv. Víta. (90 let) 

13.května 1764 v katedrále sv. Víta intronizován 21. pražský 
arcibiskup ThDr. Antonín Petr Příchovský z Příchovic. 
V letech 1764 až 1765 provedl poslední přestavbu 
arcibiskupského paláce na Hradčanech. (255 let) 

13.května 1944 se narodil Lubomír Mlčoch, český ekonom, jako člen 
katolické církve se angažuje ve prospěch křesťanské 
sociální etiky (75.narozeniny) 

16.května 1969 zemřel Antonín Klevera, český katolický teolog, 
starozákoník a filolog (50 let) 

17.května 1969 zemřel Josef Beran, český kardinál a pražský 
arcibiskup (50 let) 

20.května 1934 se narodil Karel Skalický, český filozof, teolog a 
publicista (85. narozeniny) 

24.května 1734 slavnostně položen základní kámen ke kostelu 
Narození Páně v pražské Loretě podle plánu J. J. 
Aichbauera. Stavba byla dokončena v roce 1735.  
(285 let) 

28.května 1989 přijal kněžské svěcení královéhradecký biskup Jan 
Vokál (30 let). 

30.května 1719 se narodil Gelasius Dobner, český katolický kněz – 
piarista německého původu, osvícenský historik  
(300. let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 25. kv ětna 2019 
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Noc kostel ů v pátek 24.5. 2019 
 

Letos je motto této akce spojeno s citací z biblické knihy proroka 
Izaiáše 30,29: „Dáte se do zp ěvu jako v tu NOC, kdy se zasv ěcuje 
svátek.“  

Autor biblického textu povzbuzuje ty, kteří uprostřed 
všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni 
zakusí radost a Boží ochranu. 

Ve farnosti se uskuteční tato akce v Kostelci, Kouřimi a 
Maloticích. Pán Bůh zaplať všem, kteří se snaží obohatit druhé 
z duchovního pokladu. Zveme k účasti i k podpoře. Rozpisy na 
plakátech i web. stránkách. 

 
Keramické trhy v Kostelci  se konají v sobotu 25.5. 2019  

Kostel je vždy otevřen. Kdo by mohl, je zván aspoň na kratičké střídání 
v dozoru v kostele. 

 
Pouť do Lehnice  - místa eucharistického zázraku – se koná 

v sobotu 15.6.2019 . Je možné se přihlásit. Pouť je jednodenní. 

 
Vikariátní pou ť do Tismice v sobotu 11.5. 2019 

 
Program. V 9,30 hod modlitba růžence, v 10,00 hod. mše sv. -  

slouží R. D. M. Procházka, vikář kolínský a kanovník staroboleslavský, 
v 11,00 hod. katecheze kněží, v poledne občerstvení, poté: hry pro děti 
a povídání si. Srdečně zveme.  

 
Program bohoslužeb v našich farnostech 
a další akce ve farnosti jsou ohlašovány p ři ohláškách 
nebo je sledujte na farním webu, 
který je na adrese: 
www.farnostkostelec.cz 
 

Neprodejné. Jen pro vnitřní potřebu. 


