
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 1.      XVIII.ro čník         Vychází v lednu 2020 
 
 

 
Vážení a milí čtenáři, nevím, kde jsem četl 

výrok  bl. J.H. Newmanna, který podle mé slabé paměti 
měl určitě tento smysl, že člověk se přibližuje k cíli po 
mnoha opravách.  

Myslím, že můžeme konstatovat, že se k cíli 
přibližujeme tak jako tak, to uznáváme. Ale opravdu se 

snažíme na té naší cestě opravovat? Korigovat?  Uvědomujeme si 
vůbec nutnost mnoha oprav v našem životě? Bůh nám dopřává další 
rok, abychom v něm měli šanci opravovat naší životní cestu z lásky 
k Němu, ke druhým. Ten rok není pro vyžití, ale pro využití k opravám. 
Obzvláště my starší bychom měli využívat každou chvilku na přípravu 
k setkání s cílem, kterým je setkání s Bohem, s Kristem. A opravovat, a 
opravovat…. Nechat se posvěcovat, modlit se…  

 
Stalo se…     Ustanoveny farní rady, ekonomická rada. 

Mikulášské besídky v Kouřimi i Kostelci. V adventě v pátek ráno v 7,00 
hod. slouženy rorátní mše sv. Výzdoby v době vánoční. Slavnostní mše 
sv. i bohoslužby, koncerty o vánocích na mnoha místech naší farnosti. 
Pán Bůh zaplať všem, kteří lidem posloužili hudbou i zpěvem.  

Po Novém roce vyšli tříkráloví koledníčci nést dobrou novinu a 
požehnání a zároveň i vybírat na potřebné. Je to jeden z nejkrásnějších 
způsobů, jak získávat prostředky na charitu. Pán Bůh zaplať všem, kteří 
se podíleli. 

Co je před námi? Na farní radě byl požadavek přípravy na 
biřmování. Proto, prosím, aby ten kdo ještě nepřijal biřmování, se 
odhodlal přicházet na přípravné setkání.  

J. Lízner, administrátor 
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Dnešní den se p řipravoval po mnohá staletí a čeká na nás 
 

Každé ráno dostáváme z Boží ruky celý nový den. Věříme sice 
v Boží prozřetelnost, ale žijeme, jako bychom věřili v náhodu. Odtud 
pocházejí mnohé nesrovnalosti v našem životě, naše zmatky či chybná 
pasivita. Děláme denně mnoho věcí, které jsme si sami nevybrali: 
někým jiným zadaná práce, nutné kontakty, anonymní klienti, nezáživné 
služební cesty. A přitom přemýšlíme, jak užitečněji bychom náš život 
mohli žít. 

A přece každé ráno dostáváme z Boží ruky celý náš den. Bůh 
nám dává den, který pro nás připravil. Není v něm ničeho příliš mnoho 
ani příliš málo, nic bezvýznamného ani zbytečného. Tento den, který 
máme prožít, je jeho mistrovským dílem. Ale my na něj pohlížíme jen 
jako na jednu stránku z kalendáře, označenou číslovkou, měsícem a 
rokem. Bereme ho na lehkou váhu jen jako list papíru. 

Dnešní den se připravoval po mnohá staletí a čeká na nás. 
Kdybychom mohli prozkoumat svět a vidět, jak se dnešní den 
připravoval a vznikal v hlubinách staletí, možná by nám došlo, jak 
důležitý je jeden každý lidský den. Je totiž kouskem Božího království, 
epizodou, v níž je vše připraveno, ale čeká na nás, aby se mohla 
odehrát. 

O Božím království Ježíš řekl, že není hříčkou náhody. Má svá 
pravidla podobně jako růst pšenice. Patří k němu jistá námaha, 
podobná námaze rozsévače, správce, stavitele nebo krále, který se 
vydává do války. Je třeba vykonat tuto práci, prožít dnešní den, 
nenechat ho jen plynout nebo se jen tvářit, že ho žijeme. Prožít ho 
celou svou bytostí — všemi svými silami, celým srdcem. 

Umožnit Kristu žít v nás mezi lidmi. Růst Božího království však 
nezpůsobí žádný lidský důmysl — na to je příliš malý. Nestačí na to ani 
naše síly. Jsme ale obdařeni mocí, která překonává tento svět; vírou, 
která přenáší hory; nadějí, která překonává i nemožné; láskou, která 
zapaluje zemi. Každá minuta našeho dne, ať ji prožíváme kdekoliv a při 
jakékoliv činnosti, umožňuje Kristu žít v nás mezi lidmi. 

 
Podle knihy: Madeleine Delbrelová, Člověk mezi vírou a ateismem, 

kterou minulý rok vydalo Karmelitánské nakladatelství. 
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Antonín Zgarbík 
 

 Narodil se 27.srpna 1913 v malé 
vesnici Jankovice nedaleko Velehradu. Jeho 
otec musel v roce 1915 odejít do války, z které 
se již nevrátil. Malý Antonín se dobře učil a 
s podporou místního faráře Cyrila Bati mohl 
začít studovat gymnázium na Velehradě. 

Po sextě gymnázia vstoupil do 
noviciátu. Když složil první sliby, odejel do 
Polska do Lublinu na tříletá řádová filosofická 
studia. Rok mezi tímto studiem a studiem 
teologie v Maastrichtu v Holandsku byl 
prefektem v koleji na Velehradě. Teologie v 
Tovaryšstvu trvá čtyři léta. Protože byla válka 
přede dveřmi, byli aspoň někteří scholastici 

povoláni z ciziny zavčas domů. P. Zgarbík se tak vrátil po prvním roce 
teologie. Zbylé tři roky bohovědných studií vykonal doma − v Praze a na 
Svatém Hostýně. Dne 5. července 1940 byl v Brně v katedrále posvěcen 
na kněze. Po vysvěcení ještě rok studoval na Svatém Hostýně. V roce 
1942 jako pomocník novicmistra si udělal třetí probaci. Ještě i další rok byl 
pomocníkem novicmistra ve výchově mladých řeholníků. V roce 1944 byl 
superiorem u sv. Ignáce v Praze. Tam byl od nacistů zatčen a na Pankráci 
odsouzen. Odvezen byl do Terezína. V roce 1945 se šťastně vrátil. Krátce 
byl v Praze u sv. Ignáce, ale pak byl poslán na Velehrad a byl jmenován 
magistrem noviců. V roce 1947−1948 byl přitom i velehradským rektorem. 
Z Velehradu odešel roku 1948 jako rektor do Brna do koleje při biskupském 
gymnáziu. Tam byl v dubnu 1950 zajištěn a jako představený byl odvezen 
do Želiva. V Želivě zůstal až do zrušení tohoto lágru v roce 1956. Dostal se 
pak  do dalšího lágru, do Králík. 

Nakonec byl P. Zgarbík v roce 1960 odsouzen k šestnácti letům 
vězení. Ve výkonu trestu byl ve Valdicích, ale když se projevila choroba 
astmatu, byl poslán na Mírov. Odtud byl několikrát v Brně ve vězeňské 
nemocnici. Jeho sestra paní Božena Adamčíková dosáhla jen toho, že mu 
byl trest na rok přerušen. Stav jeho choroby se díky její péči aspoň trochu 
zlepšil. Pak musel znovu nastoupit do vězení na Mírově, odkud byl záhy 
převezen do Valdic. Tam brzy udušením zemřel 22.ledna 1965. 

Pohřeb na Velehradě byl zrušen a narychlo musel být pohřben na 
hřbitově v rodných Jankovicích. 

Vybral R. Jozíf 
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Koruna Svaté říše římské 
 

 Podle legendy koruna 
měla patřit již Karlu Velikému, ale 
prokazatelně byla použita při 
korunovaci Oty I. 2.února 962. 
Zpočátku koruna putovala vždy 
s císařem a neměla stálé 
umístění. Teprve když se v roce 
1346 stal císařem Karel IV. byla 
uložena v sakristii katedrály sv. 
Víta v Praze, později byla 
převezena na Karlštejn. Zikmund 
Lucemburský dal korunu převést 
v roce 1421 z Karlštejna nejprve 
do uherského Visegrádu, po třech 

letech byly uloženy v Norimberku, odkud se vyzvedávaly jen pro účel 
korunovace. S výjimkou let 1742—1745, kdy si svůj sen uskutečnili 
Wittelsbachové, drželi titul císaře nepřetržitě Habsburkové (a poté 
panovníci dynastie Habsbursko-Lotrinské), a to počínaje Albrechtem II. 
Habsburským (1438-1439). Z nich Karel V. byl roku 1530 naposledy 
korunován papežem, a to nikoli v Římě, nýbrž v Boloni. Roku 1796 byly 
říšské korunovační klenoty odvezeny před Napoleonem a v roce 1800 se 
ocitly ve Vídni. Tam také zůstaly i po roce 1806, když Svatá říše římská 
zanikla. Jejím posledním císařem byl František I. 
 Korunu tvoří osm zlatých půlkruhově zakončených destiček. 
Insignie tedy není kruhová, ale osmiúhelná (ne náhodou jako císařská 
kaple v Cáchách). Osmička je číslice dokonalosti. Čtyři pole výhradně 
klenotnického charakteru se střídají s poli s figurální výzdobou. Postavy 
prostřednictvím nápisů představují čtyři hlavní křesťanské ctnosti, kterými 
se má císař vyznačovat. Starozákonní král David (drží svitek s nápisem 
„Silou krále je láska k právu“ – Žalmy 99,4) symbolizuje spravedlnost, jeho 
syn a nástupce Šalamoun (drží nápis „Boj se Hospodina a odvrať se od 
zlého“ – Přísloví 3,7) moudrost a pokoru před Bohem, král Ezechiáš 
s prorokem Izajášem (drží před nemocným králem svitek „Přidám k tvým 
dnům 15 let“ – 2. kniha královská 20,6) symbolizují důvěru v Boha. Na 
čtvrté destičce je zpodobněn trůnící Kristus – král králů – mezi dvěma 
cheruby, jeho význam charakterizuje nápis „Per me reges regnant“ (Skrze 
mne vládnou králové). Obrazové destičky lemuje 12 safírů a perly. 
 Klenotnickou výzdobu tvoří smaragdy, safíry, granáty, turmalíny a 
perly. Drahokamů je 144 (12x12 = 12 apoštolů, 12 Jákobových synů a též 
12 základních kamenů Nového Jeruzaléma ve Zjevení sv. Jana). 
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Drahokamy přidržují zlaté lístky ve tvaru pestíku posvátné lilie, který 
symbolizuje svatou Trojici. 
 Nahoře pod křížkem je safír ve tvaru Kristova srdce, který někdy po 
roce 1350 zaujal prázdné místo po dominantním ztraceném kamenu. 
Fialové až narudlé ametysty na přední desce spolu s růžovým turmalínem 
jsou rozmístěny do tvaru X a symbolizují Ukřižovaného. Zelení smaragdy 
osazené do tvaru trojúhelníku vyznačují oko Boží prozřetelnosti. Kamara 
jako nebeská klenba symbolicky spojuje oba biblické zákony a nese nápis 
„Konrád, z Boží milosti císař Říma“. 

 

950 let Vyšehradské kapituly 
 
Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě si 

Vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu k výročí úmrtí prvního 
českého krále a zakladatele kapituly Vratislava v úterý 14. ledna 2020 od 
18.00 do baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. 

Tato bohoslužba zahajuje oslavy 950 let od založení kapituly 
králem Vratislavem, který vládl v letech 1061 až 1092, a významně zasáhl 
do evropské politiky jako nejbližší spojenec římského císaře Jindřicha IV. 
Za pomoc císaři, zvláště při tažení do Itálie, kdy čeští bojovníci roku 1083 
přispěli k dobytí Říma, získal pro svou osobu královskou hodnost.  

Vratislav přesídlil z Pražského hradu na Vyšehrad, kde pro posílení 
svých pozic založil k roku 1070 kolegiátní kapitulu. Aby mohla plnit funkci 
protiváhy pražského biskupství a svatovítské kapituly, požádal papeže o 
její vynětí (exempci) z biskupské pravomoci a přímé podřízení papežské 
kurii. Tehdejší papež Alexandr II. sice potvrdil zřízení kapituly a jejím 
členům udělil právo nosit sandály a mitru, vlastní exempci však vyhlásil až 
papež Lucius II. listinou z 11. 4. 1144.  

Vratislav zemřel 14. ledna 1092 a byl pochován ve vyšehradském 
kapitulním kostele, do jehož základů sám kdysi „přinesl na vlastních 
ramenou dvanáct plných nůší kamení ke cti svatého Spasitele tak, jako 
císař Konstantin založil kostel římský“ (letopis tzv. kanovníka 
vyšehradského). 

Kolegiátní kapitula vyšehradská měla do roku 1419 (resp. 1420) 
mezi českými církevními institucemi mimořádné postavení. Byla podřízena 
papežské kurii, s níž udržovala přímé styky. Současně však její nejvyšší 
představený – probošt, dosazovaný českým panovníkem, získal nedlouho 
po roce 1222 trvale do svých rukou vysokou hodnost královského kancléře 
(představeného české královské kanceláře), a tím i postavení jednoho 
z předních dvorských činitelů a spolutvůrců vnitřní a zvláště zahraniční 
politiky českého krále. 

Vybral R. Jozíf 
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Mariánská poutní místa 
61. Horní Ji řetín – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Horní Jiřetín tvořil spolu se zaniklým Dolním Jiřetínem, Čtrnácti 

Dvory a existujícím Mariánským Údolím téměř čtyři kilometry dlouhou 
aglomeraci, táhnoucí se podél potoka na úpatí Krušných hor. 

První písemná 
zmínka o zdejším kostele 
pochází z roku 1263. 
Původní kostel sloužil 
svému účelu až do 17. 
století. V té době přestal 
vyhovovat svou velikostí i 
vinou svého špatného 
stavu. O stavbě nového 
barokního kostela 

rozhodl pražský 
arcibiskup Jan Bedřich z 
Valdštejna v roce 1683, 
ale stavební práce 
probíhaly až v letech 
1694–1700. Stavbou byl 
pověřen architekt Jan 
Baptista Mathey. Objekt 
svou velikostí dokládá 
tehdejší význam obce 
a rozsah farnosti, která 
zahrnovala i sousední 
podhorské obce. 

Začátkem 18. 
století byl kostel vně 

i uvnitř postupně vybavován sochařskou výzdobou a dalším zařízením. 
V téže době byla postavena jižně od kostela i velká fara. 

Po roce 1945 Horní Jiřetín upadal, v okolí se začaly projevovat 
negativní důsledky velkolomového dobývání. Počátkem 80. let 20. století 
byl zdemolován Dolní Jiřetín a Čtrnáct Dvorů kvůli poddolování hlubinným 
dolem Centrum, v Horním Jiřetíně byla vyhlášena stavební uzávěra. 

Vybral R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
1.ledna 1920 zemřela Růžena Svobodová, česká prozaička  

(100 let) 
2.ledna 1965 začala Československá televize pravidelně vysílat pro 

děti Večerníček (55 let) 
5.ledna 1860 zemřel sv.Jan Nepomuk Neumann, čtvrtý filadelfský 

biskup v letech 1852-1860, český rodák (160 let) 
7.ledna 1905 se narodil PhDr. a ThDr. František Šilhan, katolický 

kněz-jezuita, filozof, psycholog a pedagog (115 let) 
9.ledna 1820 se narodil Pavel Křížkovský, český hudební skladatel, 

katolický kněz (200 let) 
9.ledna 1870 se narodil Václav Bělohlávek-Svatobor, český básník 

a překladatel, katolický kněz (150 let) 
10.ledna 1055 zemřel Břetislav I., český kníže v letech 1034 až 

1055, zvaný český Achilles (965 let) 
13.ledna 845 v německém Řeznu pokřtěno 14 českých knížat, čímž 

započala christianizace Čech (1175 let) 
15.ledna 1995 zemřel Josef Kemr, český divadelní, filmový  a 

televizní herec (25 let) 
21.ledna 1905 papež Pius X. bulou „Sacris aerobus“ udělil poutnímu 

místu na Svaté Hoře u Příbrami titul „Basilica minor“ 
(115 let) 

22.ledna 1850 zemřel sv.Vincenc Pallotti, zakladatel řádu palotinů 
(170 let) 

22.ledna 1865 se narodil Antonín Podlaha, český církevní historik 
umění a archeolog, světící biskup pražský (155 let) 

22.ledna 1945 se narodil Christoph Schönborn, vídeňský arcibiskup, 
kardinál (75. narozeniny) 

22.ledna 1965 zemřel Antonín Zgarbík, český jezuitský kněz, oběť 
komunismu (55 let) 

23.ledna 1920 se narodil Ivan Slavík, český básník, spisovatel a 
překladatel (100 let) 

25.ledna 1965 papež Pavel VI. jmenoval kardinálem pražského 
arcibiskupa ThDr. Josefa Berana, jemuž komunistický 
režim znemožňoval od r. 1949 vykonávat povinnosti 
arcibiskupa. (55 let) 

28.ledna 1605 narodila se ct.Marie Elekta od Ježíše, zakladatelka 
pražského Karmelu (415 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 25. ledna 2020 
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I na větvích našich životů ustavičně hlodají myši, bílá a černá – den 
a noc – a nám ubíhají hodiny, dny, měsíce, a uplynul rok… 

Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít měli. Žijme pečlivě jako 
moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“ 

Z kázání Josefa Toufara na svátek sv. Silvestra 1949 v Čihošti 
 

„Ať se děje co děje, ať přijdou věci dobré nebo zlé – o všem ví Bůh 
– bez jeho vůle ani vlas z hlavy nespadne – a nám nezbývá nic jiného, než 
vyznat mu a říci: Otče, ne má, ale Tvá svatá vůle se staň – jen dej nám sílu 
a nezapomeň na nás.“ 

Z meditace Josefa Toufara při noční adoraci na 1.ledna 1950 v Číhošti 

 

Rok Božího slova 
 

V roce 2019 oslavila Katolická biblická federace  50 let od svého 
založení a v letošním roce si připomeneme šestnáctisté výročí od 
úmrtí svatého Jeronýma , velkého překladatele Bible, který dokázal 
přeložit Písmo do „každodenního“ jazyka obyčejných lidí a učinil tak psané 
Boží slovo dosažitelným pro všechny. Jeho horlivost týkající se dostupnosti 
Písma lidem vychází z jeho přesvědčení, že „neznalost Písma je neznalostí 
Krista“. 

Souvislost těchto dvou výročí vedla Správní výbor Katolické 
biblické federace, která sdružuje jednotlivé národní instituty biblického 
apoštolátu, k výzvě adresované členům federace, aby vyhlásili rok 2020 
„Rokem Božího slova“ , který se bude slavit od první neděle adventní (1. 
prosince 2019 ) do památky svatého Jeronýma (30. září 2020). 

Tento rok má vést k novému zdůraznění skutečnosti, že Boží 
slovo je st ředem života církve , jak to vyjádřili jak sv. Jan Pavel II. (Tertio 
Millenio Adveniente, čl. 36), tak i papež Benedikt XVI. v návaznosti na 
biskupskou synodu v roce 2008 (Verbum Domini, čl. 73) a papež František 
v encyklice Evangelii Gaudium (§ 174). 

 
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. 


