
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 12.    XVII.ro čník      Vychází v prosinci 2019 
 
 

 
 
Vážení čtenáři, jak je to skoro stále, píši již po 

časovém limitu. Nyní, teď to odevzdat. Takže 
telegraficky. Začínáme adventní dobu. S jakým 
vědomím ji začít? Asi s touhou více poznat Ježíše 
Krista, který je živým stromem života, na který jsme my 
pokřtění byli naroubováni.  

My pomíjející se, můžeme se připojit k Němu, který byl, je a 
bude. A který se stal člověkem, abychom k Němu a tím k Bohu měli 
přístup. A proto s novým elánem se opět vydejme na cestu za ním. 
Krásná doba adventní ať je pro nás živou krajinou cesty života, ve které 
kráčíme. A co máme např. konati? Na setkání kněží pan kardinál 
vykládal o setkání biskupů z různých zemí Evropy i světa. Bylo to u 
příležitosti připomínání si pronásledovaných křesťanů. Pan kardinál tam 
tlumočil vzkaz nám Evropanům od nigerijského biskupa z diecéze 
Séko? V Nigerii je také pronásledování. Pan biskup prý prohlásil na 
konferenci: „My od vás (Evropanů) nechceme peníze, prohlášení atd. 
Nás zachraňují mše sv., adorace, růženec.“ My chceme, abyste se také 
vy sami za nás modlili při mších sv., abyste za nás adorovali, abyste se 
za nás modlili růžence.“  

Vážení čtenáři, advent je doba pomoci. Chcete také pomáhat? 
Příležitosti jsou. Využijeme je?  Svět od nás chce modlitby, žití podle 
Božího zákona, Ježíšovu oběť.  

Požehnaný advent přeji. J. Lízner, kněz 
 

P.S. Vážení čtenáři, zprávy z farnosti by si měl vzít někdo z Vás na starost. 
Já bych jen přidával. Takhle žádné nejsou, ačkoliv se toho docela dost 
událo. Omlouvám se. Připravované akce budou postupně oznamovány na 
web. str., při ohláškách nebo na nástěnkách. 
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Betlémské sv ětlo 2019 
Pokoj ve mně – pokoj s tebou 

 
Více na adrese: 

https://www.betlemskesvetlo.cz/ 
 

               
Jan Nepomuk hrab ě Harrach 

 
Hrabě Harrach, celým svým jménem 

Jan Nepomuk František hrabě z Harrachů, na 
Roravě a Tannhausenách, svobodný pán na 
Pruggu a Pürrhensteině, se narodil 2. listopadu 
1828 ve Vídni. 

Jeho matka pocházela z vlivného 
českého rodu Lobkowiczů, proto byl obklopen 
vychovateli, kteří patřili k českým vlasteneckým 
kruhům. Dominantní roli zde sehrál zvláště Jan 
Erazim Vocel, básník, později profesor 

archeologie, dějin umění a dějin české literatury na pražské univerzitě. 
Do povědomí v českých zemích vstoupil Harrach především díky 

svému vlastnictví rozsáhlých statků na severovýchodě Čech. Když v roce 
1889 vznikl v Jilemnici Klub českých turistů, nemohl Harrach u této 
významné události samozřejmě chybět a o tři roky později byl pro 
mimořádné zásluhy jako první jmenován jeho čestným členem. 

Hospodářský nebo turistický rozmach západních Krkonoš by se 
neobešel bez dobrého vlakového spojení. I tady hraběti Janu Nepomukovi 
náleží velký podíl zásluh na vybudování místní dráhy z Martinic v 
Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. 

Kroniky líčí hraběte Harracha jako muže, jenž byl „kavalír každým 
coulem, muž srdce i ducha jemného, přístupného šlechetnému hnutí“. 
Harrach se za svůj život dvakrát oženil a se svými manželkami 
Malgorzatou Marií von Lobkowicz a Marií Terezií von Thurn und Taxis měl 
celkem devět dětí. 

Když 12. prosince 1909 zemřel, přišly se s ním do Horní Branné, 
kde je v rodinné hrobce pochován, rozloučit davy lidí. Z Prahy dokonce 
přijel zvláštní vlak s nejpřednějšími reprezentanty českého veřejného 
života. Místní Listy pojizerské tehdy napsaly: „Odešel šlechtic, který byl z 
kruhu konzervativní aristokracie téměř jediným, jenž asi nejvíce přiblížil se 
citům našeho národa a při spravedlnosti své ujímal se v kruzích jemu 
přístupných dobrých práv našeho národa.“ 

Vybral R. Jozíf 
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Mariánská poutní místa 
60. Horní Čermná – kostel Narození Panny Marie 

 
Poutní kostel Narození Panny Marie na Mariánské hoře se nachází 

nad obcí Horní Čermná v nadmořské výšce 494 m. Stojí vpravo u silnice 
vedoucí z Lanškrouna přes Horní Třešňovec do Horní Čermné.  

Počátky poutního místa začínají v roce 1814, kdy zde došlo 
k zázračnému zachránění formana Keprta. V roce 1864 byla na tomto 
místě postavena kaplička a roku 1875 dnešní kostel, v jehož vnitřku je 
zachována původní kaplička. Lesem pak vede ke kostelu křížová cesta. 
Hlavní pouť připadá na svátek Narození Panny Marie (8.září). 

Kostel je jednolodní. Vnitřní zařízení kostela je prosté, novogotické. 
Na hlavním oltáři je reliéf Panny Marie s Ježíškem. Dva rohové postranní 
oltáře jsou zasvěceny sv. Františku Serafínskému a sv. Pelegrínu. Dále je 
zde malý oltářík Pražského Jezulátka. Jedná se o práce lidových řezbářů 
a truhlářů zdejšího kraje. Velký postranní  novogotický oltář Kalvárie je od 
truhláře Jahna z Horního Třešňovce z konce 19. století. Kapličky byly 
zrekonstruovány ze sbírek a darů věřících v roce 1995. Poutní kostel měl 
původně tři zvony. Ty byly v roce 1942 zabrány pro válečné účely. Farnost 
pak nechala v 70. letech 20. století ulít zvon Panna Maria, který je zde 
dosud. 

Vybral R. Jozíf 
 

P.S. Probíhá tu pásmo hlavního evropského rozvodí. Střecha kostela na 
Mariánské hoře je klasický případ rozvodí. Z levého okapu stéká voda do 
Čermenky, Tiché Orlice a Labe a pak ústí do Severního moře. Z pravého 
okapu teče voda do Jánského potoka, Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje, 
který se vlévá do Černého moře. 
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Nebe, peklo, o čistec…   
(podle knihy Anselma Grüna, Andraey Larsonové: A strýčku Willi..., 
kterou vydalo nakladatelství Triton) 
 
Před Bohem budu konfrontován se svou skute čnou realitou 
a pravdou o sob ě. 
Věřím v život věčný. Věřím, že smrt není konec, nýbrž nový začátek. 
Věřím, že smrtí vstoupím do Boží lásky. Ale před Bohem budu 
konfrontován i se svou skutečnou realitou a pravdou o sobě. A tehdy 
poznám, že jsem se v mnohém Bohu uzavíral a nežil jsem v souladu s ním 
a se svou podstatou. Toto bolestné sebepoznání je tím, čemu se říká 
očistec. To ale není žádné místo nebo určený čas, nýbrž myslí se tím 
okamžik očistného setkání s Boží láskou. Vstoupím-li do této Boží lásky, 
budu v nebi, tam se můj život završí. Ten jedinečný obraz, který si o mně 
udělal Bůh, se pak objeví ve své původní kráse a jasu. Peklo by bylo, 
kdybych se Boží lásce uzavřel. Znamenalo by to odloučení ode mě 
samotného i od Boha. Postavil bych se mimo život a mimo lásku. 
Jako křesťané věříme, že i zfušovaný život má šanci být proměněn. Ve 
smrti se setkáváme s Bohem – i se vším, co jsme tady napáchali 
nedobrého – a můžeme se odevzdat jeho lásce. Ale: čím víc jsme se minuli 
se svým životem, tím bolestivější bude naše setkání s Bohem.  
 
Soud umož ňuje pachatel ům i ob ětem se v nebi sjednotit .  
Jako křesťan počítám ale i  s možností pekla. Můžu ztroskotat. Nemám 
jistotu automatického nanebevzetí. Ale jako křesťan smím doufat, že je 
peklo prázdné, že se každý člověk tváří v tvář Boží lásce pro tuto lásku 
rozhodne. Existuje ovšem – jak říká Max Horkheimer – základní zákon 
lidského života, že pachatel nesmí triumfovat nad svou obětí. Proto je 
nutný soud. Nesmíme si ho ovšem představovat jen jako odsouzení, nýbrž 
jako vyrovnání před Bohem. Soud umožňuje pachatelům i obětem sjednotit 
se v nebi nejen s Bohem, ale i spolu navzájem, za předpokladu, že nechají 
Boha, aby je naplnil láskou. 

Připravujeme si peklo už na zemi, když rozséváme zášť, hádky a nenávist. 
A vytváříme nebe na zemi, když žijeme v míru s ostatními lidmi 
a vyzařujeme do svého okolí lásku a pokoj. Existuje věčné završení, ve 
které doufáme pro všechny, i pro ty, kteří se minuli se svým cílem. Ale 
musíme projít soudem, vystavit se Bohu, abychom pak skrze bolest 
sebepoznání mohli padnout do Boží náruče. Obrazy nebe jsou pokoj, 
naplnění, dokonalost, světlo, věčné nyní, jednota s Bohem a se sebou 
samým a se všemi lidmi, nekončící slavnost. Ale zároveň vím, že nebe 
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a věčný život se vymykají všem obrazům. Důvěřuji biblickým obrazům, ale 
vím také, že si stejně neumíme představit, co nás doopravdy čeká. 

Spoléhám na to, že setkání s Ježíšem prom ění ve mn ě všechno 
temné, chaotické a nevykoupené.  
Věřím, že každý člověk je jedinečným obrazem, který si Bůh udělal právě 
o něm. Tento jedinečný obraz můžeme nazvat duší. Samozřejmě víme, že 
člověk vzniká splynutím mužského semene s ženským vajíčkem. Ale to je 
jen to, co pozorujeme. Za tím – jak nám říká teologie – stojí akt Božího 
přitakání. To spočívá v tom, že – teď můžeme mluvit jen v obrazech – Bůh 
do tohoto člověka vkládá jedinečný obraz. Nebo jak říká Romano Guardini, 
„… že Bůh v tomto člověku vyslovuje slovo, které patří jen tomuto člověku“, 
něco jako jedinečné heslo, kód. Naším úkolem je tento jedinečný obraz 
zviditelnit a toto slovo učinit slyšitelným. V okamžiku smrti tento obraz, 
který je často zatemněn našimi chybami, slabostmi a hříchy, zazáří ve své 
plné kráse – budeme-li připraveni nechat se očistit setkáním s Bohem 
a v soudu se nasměrovat k němu.  
Spoléhám na to, že setkání s Bohem, setkání s Ježíšem promění všechno 
temné, chaotické a nevykoupené, že skrze veškerý chaos pronikne do 
popředí to podstatné ve mně, jedinečný obraz, který si o mně udělal Bůh. 
A doufám, že v tomto světě zanechám stopu, která se stane požehnáním 
pro druhé a vnese do jejich temnoty trochu světla.  
 
Chtěl bych každému říci: Jsi d ůležitý. Zanecháš v tomto sv ětě stopu. 
A touto stopou spoluutvá říš sv ět.  
Je pro mě nadějí, že neexistuje nic, co by nemohlo být proměněno, žádná 
temnota, která nemůže být osvětlena, žádné ztroskotání, které by se 
nemohlo stát novým začátkem, žádné ustrnutí, které nemůže být uvolněno, 
nic mrtvého, co by nemohlo být probuzeno k životu, žádný hrob, ve kterém 
neklíčí nový život. Tak bych chtěl křesťanským poselstvím lidem 
zprostředkovat naději, že jsou bezpodmínečně milováni a že při všech 
nezdarech, křehkosti a omezeních svého života, kterými se trápí, se mohou 
stát pro druhé požehnáním: ne nějakými mimořádnými výkony, ale tím, že 
budou žít svůj vlastní život a ztělesní jedinečný obraz Boží v sobě. Chtěl 
bych každému říci: Jsi důležitý. Zanecháš v tomto světě stopu. A touto 
stopou spoluutváříš svět. A přeji ti, aby se skrze Tvou stopu tento svět stal 
jasnějším, lidštějším, milosrdnějším a vřelejším. 
 

Z webu Pastorace.cz vybrala Jindra Malíková 
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Jak to bylo s železnicí v Kostelci III. 
Po roce 1918 

 
První světová válka všechny přípravy železniční tratě z Kostelce do 

Říčan zhatila a po válce bylo rozhodnuto přesměrovat investice na 
Slovensko. Nepodařil se tak plán na propojení Kostelce nad Černými lesy a 
Kouřimi s Říčany, který by místní dráhou spojil dva hlavní železniční tahy z 
Prahy (Praha – Kolín – Česká Třebová a Praha – Benešov – České 
Budějovice). 

Možná alternativa z roku 1919, tedy stavba nové hlavní dráhy, 
která by vedla z Prahy přes Kostelec nad Černými lesy a Kouřim směrem 
na Chrudim a dál na Slovensko, ztroskotala na vysokém požadavku, aby 
se na 30 % nákladů podílely zainteresované obce. A to navzdory tomu, že 
Kostelec nad Černými lesy byl ze své dopravní situace natolik zoufalý, že 
se neváhal kvůli napojení na novou hlavní trať značně zadlužit.  

Z dráhy měly profitovat také Jevany, které se stávaly oblíbeným 
cílem výletů Pražanů. Žádná železnice již ale do regionu nepřišla, takže 
jeho periferní hospodářská poloha se příliš nezměnila. 

Dá se lehce odhadnout, že trať by v dnešní době byla zařazena do 
systému Pražské integrované dopravy a velká část obyvatel 
Černokostelecka by využívala ke svým cestám do hlavního města právě 
železnice.  

Mimochodem - město Kostelec nad Černými lesy je v současné 
době šestým největším městem v rámci Středočeského kraje, které nemá 
napojení na železniční dopravu.  

V roce 2017 vznikl pokus kombinovat vlak a tramvaj mezi Prahou a 
Kostelcem, ale problém je v zastavěnosti okolí Prahy a tedy nalezení 
vhodné trasy. V minulém roce jsem narazil na pokus propojit Prahu 
s Kostelcem pomocí trolejbusu, který by pokrýval nejvytíženější část 
radiálních linek z Prahy do Kutné Hory, Uhlířských Janovic, Jevan a 
Sázavy (na které pak navazují tangenciální linky v Říčanech, Mukařově a 
Kostelci nad Černými lesy). 

Na pražskou dopravu by trolejbusy navazovaly na stanici metra 
linky A Průmyslová (pokud by se povedlo protažení linky ze současné 
stanice Depo Hostivař) nebo v případě prodloužení linky metra C do 
Petrovic nebo až do Uhříněvsi na tyto konečné stanice. Problémem je ale 
přetíženost silniční sítě na východním okraji Prahy 

Vybral R. Jozíf 
 

P.S. Když se vrátím k porovnání počtu obyvatel v roce 1840 a v roce 1930, 
tak Český Brod v tomto období zvýšil počet obyvatel o 262%, Kolín o 
235%, Kostelec jen o 33% a Kouřim o 10%. 
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Z historického kalendá ře 
 
2.prosince 1809 zemřel František Faustin Procházka, český filolog a 

literární historik, spolu s V.F.Durychem vydavatel 
české Bible (210 let) 

6.prosince 1969 zemřel Stanislav Zela, světící biskup olomoucký 
(50 let) 

7.prosince 1789 zemřel Emanuel Arnošt z Valdštejna, v letech 
1760-1789 biskup litoměřický (230 let) 

8.prosince 1369 zemřel Konrád Waldhauser, katolický kněz-
augustinián, církevní reformátor (650 let) 

8.prosince 1729 slavnostně byl vysvěcen augustiniánský kostel sv. 
Tomáše na Malé Straně v Praze (290 let) 

8.prosince 1869 byl zahájen První vatikánský koncil (150 let) 
10.prosince 1959 český vědec Jaroslav Heyrovský obdržel jako první 

Čech v historii Nobelovu cenu (60 let) 
11.prosince 1949 v kostele v Číhošti se při promluvě P. Josefa 

Toufara začal několikrát pohybovat křížek na 
svatostánku (70 let) 

14.prosince 1869 narozen Ignác Stuchlý, první český salesián  
(150 let) 

16.prosince 1979 zemřel Ladislav Hlad, od roku 1950 tajný biskup 
(40 let) 

17.prosince 1919 se narodil Tomáš Špidlík, český katolický teolog 
(100 let) 

18.prosince 1969 zemřel Jarolím Adámek, český katolický biblista 
(50 let) 

19.prosince 1629 narodil se Tomáš Pešina z Čechorodu, katolický 
kněz a kazatel, od roku 1674 světící biskup 
pražský (390 let) 

23.prosince 1859 se narodil Josef Bohuslav Foerster, český hudební 
skladatel, pedagog a spisovatel (160 let 

30.prosince 1969 zemřel Arnošt Hrabal, český katolický kněz, malíř a 
grafik (50 let) 

30.prosince 1969 zemřel Jiří Trnka, český výtvarník, ilustrátor a 
loutkář (50 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 28. prosince 2019 
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Vážení a milí čtenáři našeho časopisu, 
přejeme Vám pokojné,  
vnitřně bohaté a plodné prožití adventního času,  
vnímavost pro světlo,  
kterého přibývá nejen na adventním věnci,  
radost ze zaslíbení, jež nám dal ten, který je Pravda, 
a vyprošujeme vskutku radostné a milostiplné Vánoce, kéž 
i celý příští rok je pro Vás naplněn Světlem, které žádná 
temnota nemůže pohltit, Nadějí, která neklame,  
a Láskou, která nepřestává. 

Vaše redakce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  


