
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 10.       XVII.ro čník         Vychází v říjnu 2019 
 
 
 
 
Vážení čtenáři,  

ve studentských farnostech a na teologických 
fakultách vždy začínají studijní období na začátku 
října mší sv. s prosebným hymnem: „Veni, sancte 

Spiritus“, tzn. Přijď, Duchu svatý. Při zpěvu tohoto hymnu si 
vyprošujeme, aby naše smýšlení, které předchází našemu mluvení a 
jednání ovlivňoval Duch Boží, Duch Ježíše Krista a abychom moudře 
využívali dary, které nám Bůh svěřil.   A o jeho působení chceme prosit 
i v naší farnosti při konání, abychom v rámci našich možností mohli 
konat díla ke slávě Boží a k dobru druhých. Tento Duch nás přivádí ke 
konání skutků zbožnosti, kdy nám ve mši umožňuje, abychom se 
spojovali s Kristovou obětí, a tak sami se stávali darem pro Boha, 
v měsíci říjnu nás hlouběji spojuje s Pannou Marií v modlitbě růžence, 
abychom s ní putovali cestou spásy pro nás i pro druhé. Letos také 
papež František vyhlásil měsíc říjen za misijní. Duch ať nás vede 
k tomu, abychom viděli potřebu hlásat, že se v Ježíši Kristu přiblížilo 
Boží království a každý je pozván k jeho přijetí. Také se snažme dát na 
podporu misijního díla ve světě. Prosme i za ochotu se setkávat 
v našem farním společenství. Touhu dovědět se více o Bohu. Prosme 
za vyučování náboženství i za práci s dětmi a mládeží v naší farnosti. 
Prosme za všechny, kteří konají díla ve prospěch druhých. Přijď, Duchu 
svatý, a osvěcuj, posiluj a veď.  

Ke konci tohoto měsíce také začíná dušičkové období. 
Připravme se na pomoc duším v očistci tím, že přistoupíme ke svátosti 
smíření, přijmeme Eucharistii-Pána Ježíše, konejme úkony pro 
možnosti získat odpustky (modlitby na hřbitovech). Na hřbitovech v naší 
farnosti se konají v dušičkových dnech pobožnosti. Prosím o účast na 
nich. Je to také svědectví naší víry a světlo a naděje pro ostatní.  

J. Lízner, administrátor 
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Jak to bylo s železnicí v Kostelci  
Úvod 

 
Černokostelecké panství získal roku 1623 Karel Eusebius 

z Lichtenštejna a v rukou tohoto rodu, který město a celý region značně 
ovlivnil, pak vydržel až do konce patrimoniální správy (1848) resp. do první 
pozemkové reformy (po roce 1919). 

Městečko i s okolím bylo drasticky zničeno za třicetileté války, ale 
na rozdíl od ostatních sídel v regionu se pod Lichtenštejny postupně 
vzpamatovalo a stalo se centrem zdaleka největšího panství v regionu.  

Dalším pozitivním vlivem byla činnost Marie Terezie Savojské z 
Lichtenštejna, která panství převzala roku 1712 a stála u počátku jeho 
dynamického rozkvětu. Nechala přestavět zámek a pomohla rovněž se 
založením kostela sv. Andělů Strážných na náměstí. Celé město tak 
dostalo výraznou barokní tvář.  

Měšťané byli z rozhodnutí Marie Terezie Savojské z Lichtenštejna 
už od roku 1736 propouštěni z roboty a poddanství, ve městě probíhal 
stavební boom a i díky prosperujícímu hrnčířství Kostelec nad Černými lesy 
postupně v populaci a počtu domů předstihl nejen Kouřim, ale i Český 
Brod. Zdejší hrnčířské dílny začaly postupně zásobovat trhy v Praze a 
středních Čechách. Byl tím zároveň kompenzován hendikep, spočívající v 
menší úrodnosti půdy v okolí města.  

Další pozitivní efekt měly reformy Lichtenštejnů v oblasti 
zemědělské a řemeslné výroby. Hospodářský vzestup byl umocněn tím, že 
město zůstalo přímo napojeno i na novou síť státních silnic, a to konkrétně 
na Kutnohorskou silnici (někdy zvanou rovněž Černokostelecká) mezi 
Prahou a Kutnou Horou a dále na Vídeň. Severněji ležící Státní silnice 
z Prahy přes Český Brod na Kolín a dále na Vídeň byla dokončena v roce 
1774. 

V rámci další modernizace černokosteleckého panství založil Alois 
kníže z Lichtenštejna v roce 1838 v Liblicích u Českého Brodu moderní 
cukrovar. 

Výsledkem tohoto vývoje byl fakt, že v 19. století se Kostelec nad 
Černými lesy stal po Kolíně nejlidnatějším a nejvýznamnějším městem v 
regionu. V roce 1843 mel Kostelec 2 526 obyvatel a 274 domů. Pro 
srovnání – Kolín 6 131 obyvatel (485 domů), Český Brod 1 877 obyvatel 
(199 domů). Kouřim 2 170 obyvatel (293 domů). Změnu inicioval až 
příchod železnice do zdejšího regionu. Podle statistiky v roce 1930 měl 
Kolín 20 568 obyvatel, Český Brod 6 807 obyvatel, Kouřim 2 400 obyvatel 
a Kostelec nad Černými lesy 3 379 obyvatel. 

Pokračování příště, R. Jozíf 
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Papež o strážných and ělech 
 

Anděl strážný existuje, není to fantaskní doktrína, nýbrž společník, 
kterého nám dal Bůh na cestu naším životem – konstatoval papež 
František v homilii při ranní mši z liturgické památky Svatých andělů 
strážných v kapli Domu sv. Marty v roce 2014. 

„Dnešní čtení – začal papež František – nám podávají dva obrazy: 
anděla a dítě. Bůh nám dal anděla, aby nám byl po boku a chránil nás. 
Kdyby si někdo z nás myslel, že může jít sám, velmi by se mýlil a upadl by 
do ošklivého omylu, kterým je pýcha: domníval by se, že je velký a 
soběstačný. Ježíš učí apoštoly (Mt 18,1-5.10), aby byli jako děti. Učedníci 
se mezi sebou přeli, kdo z nich je největší. Byla to interní disputace...a 
kariérismus. Už první biskupové měli pokušení kariérismu: »Já se stanu 
větším než ty«. Není to dobrý příklad, který nám dali, ale taková je realita. 
A Ježíš je učí pravému postoji, totiž být jako děti, učí poddajnosti, umění 
nechat si poradit a pomoci, protože dítě je vlastně znamením potřeby 
pomoci a poddajnosti, aby mohlo jít vpřed. To je cesta a nikoli kdo je větší. 
Ti kdo jsou nejblíže postoji dítěte, jsou nejblíže kontemplaci nebeského 
Otce, otevřeným a poddajným srdcem naslouchají andělu strážnému: 

„My všichni máme podle tradice církve u sebe anděla, který nás 
chrání a dává nám vnímat různé věci. Nezřídka máme pocit: »Neměl bych 
to dělat takto. To nejde. Buď obezřetný...« Je to hlas společníka, který nás 
doprovází na cestě. Buďme si jisti, že nás svými radami dovede k cíli 
našeho života, dopřejme proto sluchu jeho hlasu a nevzpouzejme se... 
Protože vzpouzení, snaha být nezávislí, je něco, co máme všichni. Je to 
tatáž pýcha, kterou měl náš otec Adam v pozemském ráji. Nevzpouzej se, 
drž se jeho rady.“ 

„Nikdo nejde sám a nikdo z nás si nesmí myslet, že je sám – 
pokračoval papež – protože je tu vždycky tento společník.“ 

„A nechceme-li naslouchat jeho radám, naslouchat jeho hlasu, jako 
bychom říkali: »Jdi pryč!«. Vyhánět tohoto společníka je nebezpečné, 
protože žádný muž či žena si nemůže poradit sám. Mohu radit někomu 
jinému, ale nikoli sám sobě. Radí mi Duch svatý, anděl mi radí. Proto jej 
potřebujeme. To není nějaká fantaskní nauka o andělech, nýbrž realita. 
Řekl to Ježíš, Bůh: »Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na 
cestě« (Ex 23,20).“ 

A papež František končil homilii slovy: 
„Položil bych dnes tuto otázku: jaký mám vztah ke svému andělu 

strážnému? Naslouchám mu? Říkám mu ráno »Dobrý den«? Říkám mu 
»Opatruj mne ve spánku«? Mluvím s ním? Žádám jej o radu? On je po 
mém boku. Každý z nás si dnes může zodpovědět tuto otázku: jaký je 
vztah k tomuto andělovi, kterého Pán poslal, aby mne chránil a doprovázel 
na cestě, a který stále hledí na tvář nebeského Otce?“ 

Vybral R. Jozíf 
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Když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli. 

(Podle knihy teologa Radka Tichého Mše svatá pro začátečníky i pokročilé, kterou vydalo 
Karmelitánské nakladatelství.) 
 

Díky křtu jsme byli spolu s Kristem ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni. 
Byl jsem svědkem toho, jak jedna maminka vysvětlovala svému dítěti, že kříž rukou od čela 
k srdci a od levého ramene k pravému děláme proto, že Bůh je nahoře, dole, vlevo i vpravo. 
Je pravda, že Bůh je skutečně všude a obklopuje nás (Žl 139). Ale není to ten pravý důvod, 
proč jako křesťané děláme znamení kříže. Tím důvodem je to, že Ježíšův kříž a jeho 
zmrtvýchvstání jsou nejdůležitější událostí dějin. Že díky křtu jsme také my byli spolu 
s Kristem ukřižováni, pohřbeni a vzkříšeni a že Ježíšův kříž je naším poznávacím 
znamením. Křesťané si již ve 2. století zvykli začínat znamením kříže každou svou činnost: 
vstávání, umývání, obouvání či jídlo – protože ve všem, co děláme, v nás žije Kristus, který 
se za nás obětoval (Gal 2,20). Protože Ježíš na kříži zvítězil nad  ďáblem a nad smrtí, bylo 
velmi záhy gesto kříže vnímáno také jako ochrana proti Zlému. Středověcí teologové říkají, 
že když děláme znamení kříže, stavíme pevnost proti nepříteli. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého jsou slova křestní formule.  
Není divu, že se gesto kříže dostalo na začátek modlitby a mše. Původně se jednalo o 
tiché, soukromé gesto malého křížku na čele, až ve středověku se rozšířil zvyk dělat 
v úvodu mše tzv. velký latinský kříž, jak jej známe dnes. Tzv. „trojiční formule“ se k němu 
připojila na sklonku středověku. Slova, která znamení kříže doprovázejí: „Ve jménu Otce i 
Syna i Ducha Svatého Amen“, jsou slova křestní formule. Tato slova nad námi byla 
vyslovena, když jsme byli ve křtitelnici spolu s Ježíšem pohřbeni a povstali jsme k životu 
věčnému. Opakování této trojiční formule na začátku každé modlitby a bohoslužby je 
povzbuzením, že každá modlitba a mše svatá v nás tento Boží život živí. 
Při jakékoli činnosti se označujeme znamením kříže. 
„Na cestách, při každém vcházení i vycházení, při oblékání i obouvání, při umývání i 
rozsvěcení světla, u stolu, když uléháme i když sedíme, 
zkrátka při jakékoli činnosti se označujeme na čele znamením kříže.“ (Tertulián, 3. stol.).  
Ať je daleko ode mně, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista 
(Gal 6,14). 

Z webu Pastorace.cz vybrala Jindra Malíková 

 
Cesta ke svatořečení Anežky České 

III. 
 

Vize Anežčiny kanonizace vyvolala po roce 1927 vlnu nadšení. Od roku 
1928 vycházel čtvrtletník řádu křižovníků „Od Karlova mostu“, který přinášel 
informace o Anežce České. Podobně i Školské sestry řádu sv. Františka vydávaly 
„Déšť růží“, který byl věnovaný sv. Terezii od Dítěte Ježíše a bl. Anežky České. 
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Anežka se stala nejen ženou, která pečuje o chudé a nemocné, ale také osobností, 
která se stará o svůj národ a svoji zemi. To třeba dokládá i ta skutečnost, že na 
svatováclavském Myslbekově pomníku na Václavském náměstí v Praze nahradila 
původně zamýšlenou postavu sv. Ivana. 

V roce 1931 byl nalezen ve františkánském klášteře v chorvatském Šibeniku 
rukopis ze 14. století s legendou o Anežce, který zde nalezl Krsto Stošič. Na jeho 
objevu byl nejcennější připojený text tří žádostí pražských minoritů a klarisek o 
Anežčinu kanonizaci z třicátých let 14. století.  

V roce 1932 se po celé české zemi oslavovalo 650. výročí od Anežčina úmrtí. 
K posílení a oživení její úcty přispěly i zveřejněné nejstarší doklady o světici. V roce 
1896 byl objeven milánský rukopis a ten se stal základem kritické práce J. K. Vyskočila: 
„Blahoslavená Anežka Česká – kulturní obraz světice XIII. století“, která právě vyšla k 
výročí jejího úmrtí. 

V roce 1935 žádal oficiálně o kanonizaci bl. Anežky český primas kardinál 
Karel Kašpar.  Kardinál Kašpar získal v Římě zvláštní povolení, aby blahoslavené 
Anežce mohl být zasvěcen nový kostel v Praze na Spořilově. Druhá světová válka však 
znovu znemožnila, aby tato cesta dospěla k svému cíli: svatořečení.  

V roce 1947 svěřil pražský arcibiskup Josef Beran spolu s provinciály obou 
větví františkánských a s velmistrem křižovníků celou záležitost řádu minoritů. Ti pak 
v roce 1948 požádali prostřednictvím generální kapituly o Anežčino svatořečení. 

Po komunistickém puči v roce 1948 však akce neměla naději. Arcibiskup 
Josef Beran byl v letech 1949-1963 internován, v roce 1950 byla násilně ukončena 
činnost řádu křižovníků s červenou hvězdou a velmistr Vlasák byl odsunut do farnosti 
Na Poříčí. V dubnu roku 1950 byl zatčen Jan Kapistrán Vyskočil a odvezen do 
internačního tábora v Želivě. 

Navíc se tehdy vyžadovalo nalezení hrobu a ostatků, proto záležitost uvázla. 
Na závěr svatého roku v roce 1950 se P. Šimon Zuska OFM dozvěděl o možném 
ostatku blahoslavené Anežky, který se měl nacházet ve Španělsku. Získal příslušná 
povolení a v roce 1952 se mu podařilo nalézt ve španělském Escorialu u Madridu 
skříňku s nápisem „Os Venerabilis Agnetze a Praga“ (Ctihodná Anežka z Prahy). Tuto 
skříňku si z Prahy odvezla v roce 1576 vdova po císaři Maxmiliánovi II. Marie, dcera 
císaře Karla V. Čelist po ní zdědila dcera Jana, později abatyše klarisek v Madridu. Ta 
pak všechny ostatky svatých odkázala Escorialu, mezi nimi i Anežčinu čelist.  

Pokračování příště, R. Jozíf 

P.S. P. Šimon Zuska OFM utekl z Československa po únoru 1948 a více než 50 let 
pobýval ve valencijské provincii, kde působil jako vychovatel a učitel. Jako komisař 
Svaté země konal 25 let poutě na svatá místa, pracoval také jako provinční sekretář.  

Zemřel v domě valencijské provincie pro nemocné 11. prosince 2009, pohřben 
byl druhého dne do hrobu bratří v Onteniente. 
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Mariánská poutní místa 
58. Hluboké Maš ůvky – Kostel Navštívení Panny Marie 

 
Obec se nachází 8 km severně od 

Znojma směrem na Jevišovice, v 
Jevišovické pahorkatině, v údolí, zvaném 
Svatoňovec. Dominantou obce je poutní 
kostel Navštívení Panny Marie, který byl 
založen v roce 1680 obráncem Brna, 
maršálem Janem Ludvíkem Raduitem de 
Souches, který věnoval kostelu památnou 
sošku Panny Marie de Foi. Obec se tímto 
darem stala jedním z nejvýznamnějších 
poutních míst jihozápadní Moravy.  

V roce 1701 byl povolán kněz z 
premonstrátského kláštera v Louce, který 

zde o nedělích a svátcích sloužil mši svatou v letním 
období, od roku 1925 již po celý rok. V roce 1744 
bylo přestavěno obydlí poustevníka na prostornější 
pro kněze a od toho roku zde již kněží z louckého 
kláštera také bydleli a obstarávali bohoslužby. 

V letech 1859 až 1863 zde působil P. 
František Poimon, spisovatel a redaktor, člen 
družiny Františka Sušila, sběratele národních 
moravských písní. Zasloužil se o zřízení hřbitova v 
obci a Kalvárie s dřevěnými kapličkami Křížové 
cesty.  V roce 1905 bylo prostranství před kostelem 
vysázeno lípami a zalesněn kopec Kalvárie.  

O povznesení zdejšího poutního místa se 
velkou měrou zasloužil prof. církevního práva P. 
Josef Parma, který zde působil v letech 1946 - 1954. 
Byla postavena Mariánská cesta s obrazy poutních 
míst a největším jeho dílem byla přístavba kostela s 
věží.  

Za působení P. Ludvíka Tichého byla v roce 
1975 přistavěna sakristie, na průčelí kostela 
mozaika sošky Panny Marie de Foi s adorujícími 
cheruby V roce 1990 byla zahájena nová tradice 
konání měsíčních mariánských poutí. V sobotu 7. května 2011 se konala 
jubilejní 250. měsíční pouť. 

R.Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
3.října 1939 se narodil František Radkovský, emeritní plzeňský 

biskup (80.narozeniny) 
3.října 2004 blahořečen Karel I., poslední český král (15 let) 
9.října 1609 zemřel sv.Jan Leonardi, italský zakladatel řádu 

kleriků Matky Boží (1574). V roce 1603 položil 
základy misionářské studijní koleje. Z této koleje se 
později vyvinul papežský institut "de propaganda  
fidei" (dílo šíření víry). (410 let) 

11.října 1954 papež Pius XII. Vydal encykliku Ad coeli Reginam o 
kralování Panny Marie, Matky Boží (65 let) 

11.října 1969 zemřel Josef Glogar, kapitulní vikář olomoucký 
v letech 1961 až 1969 (50 let) 

14.října 1949 ThDr. František Tomášek tajně konsekrován 
olomouckým arcibiskupem Karlem Matochou, 
papežem Piem XII. byl 12.10.1949 jmenován 
biskupem pro olomouckou diecézi (70 let) 

16.října 1529 porážka Turků u Vídně, turecké obležení města 
trvalo od 27.září (490 let) 

16.října 1919 se narodil Bohuslav Burian, český katolický kněz, 
jedna z obětí komunistického teroru, který zemřel 
v mírovské věznici v pověsti svatosti (100 let) 

16.října 1999 na Hostýně se konala první svatohubertská pouť 
lesníků a myslivců (20 let) 

24.října 1964 papež Pavel VI. prohlásil sv. Benedikta za patrona 
Evropy (55 let) 

26.října 1919 František Kordač byl vysvěcen na biskupa a 
intronizován jako arcibiskup pražský (100 let) 

27.října 1439 zemřel na úplavici u Horažďovic český král 
Albrecht Habsburský, zeť Zikmunda 
Lucemburského (580 let) 

27.října 1809 narodil se bl.Petr Donders, holandský kněz 
redemptorista, misionář (210 let) 

27.října  1864 se narodil Šimon Bárta, českobudějovický biskup 
v letech 1920 až 1940 (155 let) 

29.října 1859  narodil se František Xaver Paleček, český katolický 
kněz, zvaný „Český Vianney“ (160 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 26. října 2019 
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Křesťanská akademie ve farnosti 

 
Upozorňuji také na působení křesťanské akademie, jež vytváří 

program přednášek, jež vedou k hlubšímu prožívání daru života a 
zároveň se stávají místem pro setkávání věřících s ostatními 
spolupoutníky do vlasti nebeské (i když oni by to tak asi nenazývali).  

 
Nejbližší přednáška je od dr. Vojtíška, religionisty a znalce 

různých náboženských skupin.  
 
V listopadu má přednášku pan biskup Malý k listopadovým 

událostem.  

 
 
Milí přátelé, každý farní časopis má také oddíl věnovaný 

současným událostem ve farnosti. Kdyby byl někdo ochotný psát o 
těchto událostech do farního věstníku, abychom měli něco ze 
současnosti. Pán Bůh zaplať. 

J. Lízner, administrátor 

 
Farnost Český Brod srdečně zve na přednášku 

 
Doc. PhDr.Tomáše Petrá čka Ph.D., Th.D. 

 
Rozdělená spole čnost – Rozd ělená církev, 

 
která se koná v úterý 15.října 2019 od 19 hodin v Oranžové zahradě, 

Husovo náměstí 78, Český Brod 

 
 

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. 
 


