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Vážení čtenáři, jak jsme se dověděli, na Staroměstském 

náměstí v Praze by měl být znovu postaven sloup se sochou 
Neposkvrněné Panny Marie. Byl postaven na poděkování, že Praha 
nebyla úplně dobyta Švédy.  

V roce 1918 po získání samostatnosti většina nedokázala oddělit víru od politiky, 
ostatně ani my katolíci jsme to nedokázali, ale tak lidé smýšleli. Neměli jsme tehdy 
zkušenost katolíků z Ameriky, že církev může existovat i bez podpory státu. Lidé si ji tam 
sami udržovali a financovali.  A protože církev v tehdejších historických podmínkách 
vystupovala jako spojenec státu, tak to schytala i za něj, když byl poražen. Mnozí 
v symbolech církve spatřovali symboly poroby. A protože na Staroměstském náměstí stál 
vedle mariánského sloupu Husův pomník, asi v tom viděli jakési soupeření těchto symbolů. 
Rozhodli se jej povalit, a tak symbolicky vyjádřit odstranění jařma habsburského.   

Opravdové katolíky to zabolelo, že jsme se my Češi  dopustili urážky matky Pána 
Ježíše. Domnívám se, že i Mistr Jan v tu chvíli zaplakal. Katolíky vlastence mrzelo, že 
pohanění mariánského symbolu stálo na začátku získání naší státní samostatnosti.   

S tímto cejchem jsme žili 100 let. Nyní jsme překonali různé ty politické a další 
pohledy a od nich se osvobodili.  My věřící za tím můžeme vidět, že Boží věci, i když jsou 
často zatlačovány se nakonec silou pravdy samé (Díky Bohu) i dnes mohou prosadit. Pán 
Ježíš dal nám Čechům tu milost, že jsme mohli napravit pohanění jeho matky. V historii 
nebude jen, že tam byl mariánský sloup poražen, ale že se také našli lidé, kteří jej znovu 
vztyčili a na něj dali sochu Panny Marie, té která radila lidem: „Udělejte všechno, co vám 
(Ježíš) řekne.“ A proti tomu by snad žádný křesťan nemusel nic mít.  Sochy často jsou 
připomínkou minulosti. Sochy Panny Marie jsou však ještě živou a povzbuzující 
připomínkou na Tu, která spolupracovala s Bohem. A to náš národ potřebuje, aby mohl 
chválit Boha, a tak mít smysl své existence. Instalování sloupu, který byl postaven v době 
násilné rekatolizace, může jitřit rány evangelíkům. Věřím však, že se dokáží vzhledem ke 
své krásné víře v Krista povznést nad historické okolnosti, nám katolíkům odpustit a oslavit 
spolu s námi jeho matku Pannu Marii. Vykročit dál na cestě společné víry. 

J. Lízner, kněz 
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Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že se mně nepodařilo otevřít 
soubor, pořídil jsem zkrácený výtah z děkovacího dopisu pana Štěpána 
Vydráře (organizátor) ohledně vánočního koncertu České mše vánoční J. 
J. Ryby.  

V něm děkuje zakladateli těchto koncertů Prof. „Pepíkovi“ Josefu 
Zichovi, dirigentu Honzovi Ericssonovi, sólistům: bas Evžen Hanka, tenor 
Jiří Remeš (oba předtím ve sboru), soprán Rachel Skleničková a alt Helena 
Sochová. Dále, Oldřichu Sochovi, Jiřímu Mrázkovi a Haně Flusserové.  
Potom kosteleckým farníkům za pohostinnost a občerstvení a obsluhu 
zejména p. Lidušce Malíkové. A samozřejmě návštěvníkům koncertu - 
právě díky jim byl celistvý výtěžek z koncertů, který je věnován Dětskému 
centru ve Stránčicích, navýšen o 8000 Kč. Díky všem a dobrý nový rok 
2020. 

 
Události ve farnosti  
 

;Dne 6.ledna zazněly pastorely v Kostelci nad Černými lesy a zpěv 
přicházejících králů. Proběhla farní rada a ekonomická rada společně.  
 

Ve farnosti probíhala Tříkrálová sbírka. Velké poděkování patří 
Zdeňku Sládkovi, který prochodil mnoho vesnic a měl s dětmi velký podíl 
na výši sbírky, která činila 60 763 Kč.  

 
Dne 31.ledna se na faře v Kostelci uskutečnilo autorské čtení i 

přednes básní Haničky Hnilicové, která s mladickým (a s Božím zápalem) 
ve svých 91 letech přednášela zbásněné modlitby. V přednášení jí 
pomáhala paní V. Tomsová.  Na klavír doprovázela paní A. Mašlaňová.  

Byli jsme vděčni za tuto 45 minutovou chvilku poezie. Název byl: 
Když nám stáří vadí, poezie zmladí. Účast 18 lidí.  

 
Ve farnosti se připravujeme na biřmování.  

J. Lízner, kněz 

 

Ctihodný Dominik à Jesu Maria ,  
občanským jménem Dominik (Domingo) Ruzola López (16.května 1559–
16.února 1630) byl karmelitánský mnich a generál řádu, působící v Římě a 
Vídni, čelný propagátor kultu Panny Marie Vítězné. 

Připisuje se mu až nadpřirozená pomoc při vítězství katolíků v bitvě 
na Bílé hoře. 
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Praní špinavé morálky 
Marek Orko Vácha 

 
Nejsem rasista ani xenofob. 
Ba naopak. Jsem mnohem menší rasista a xenofob než většina mého 

národa, neboť věřím, že každý člověk je obrazem Božím. Právě proto, že 
nejsem rasista, chci rovnost všech ras. Včetně té mojí. Zajímám se z 
profesionálních důvodů o témata lékařské etiky. Tu a tam čtete článek. Nebo 
knihu. A zvláštní věc, všechno to, co se děje, najednou dostává smysl, pokud 
bychom Evropu začali vnímat z překvapivého úhlu pohledu: jako kontinent, 
který pochopil, že bílý člověk a zejména bílý machistický, patriarchální, 
sexistický, arogantní bílý muž je nejhorší bytostí vůbec, bytostí, která by měla 
odejít pro dobro a pokoj všech. A že my sami Evropané bychom měli odejít. 
Pak ty články a knihy do sebe zapadnou. 

Jako by profesoři na univerzitách využili nejrozmanitější triky a 
logickou ekvilibristiku, aby přesvědčili bílého Evropana, aby si z různých 
důvodů přiložil k hlavě pistoli a zmáčkl spoušť, jako by bílý člověk byl ten hrad z 
písku, z kterého každá další vlna trochu ukrojí.  

V Nizozemí a ve Švýcarsku mu nabízejí, aby bez limitu věku spáchal 
spořádaně sebevraždu s lékařskou pomocí, pokud již bude sytý života.  

Antinatalisté jej přesvědčují, aby se přestal rozmnožovat a uvolnil 
místo jiným druhům. Žádný nebo malý počet dětí je chválen a prezentován jako 
uvědomělý přístup k ochraně přírody, který má být aplaudován. Máš rád 
přírodu? Neměj děti. Návrat do biblického ráje – ovšem bez člověka, který není 
hoden, aby byl. 

Antinatalisté, pokud vím, nejsou zcela úspěšné ani v Africe, ani v Asii, 
pokud se vůbec těmito směry snaží napírat aktivitu. Čísla hovoří v každém 
případě proti nim. 

A když už je dítě na cestě, veřejné mínění si již dávno vydobylo zákony 
a neproblematické možnosti potratu v prvním trimestru bez udání důvodu, a v 
těch dalších s udáním důvodu. 

Filosof Petr Singer bílému člověku sděluje, že není rozdílu mezi ním a 
zvířetem, a že když by bylo třeba si vybrat mezi zdravým psem nebo prasetem 
a postiženým člověkem, je třeba vždy volit psa nebo prase, jinak jsi rasista, 
přesněji specieista. Pokusy na zvířatech, jistě, lépe provádět stejné pokusy na 
mentálně postižených dětech, které rovněž netuší, co se s nimi děje a bude dít, 
je to jedno; tyto pokusy dokonce dají z biologicky pochopitelných důvodů 
použitelnější výsledky než pokusy na králících. Že tyto myšlenky posílají ne 
úplně šťastný vzkaz rodinám, obětavě pečující o své mentálně nemocné, 
nikomu moc nevadí. Je hnacím motorem autorů těchto úvah láska ke zvířatům 
nebo nenávist k člověku? Nevím. 

Pokračování příště 
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Každý problém se může stát neřešitelným 
(podle knihy Salvatora Tumina: Ježíš uzdravuje tvé srdce,  
kterou vydalo nakladatelství Paulínky) 
 
Často si tváří v tvář problému klademe otázku: „Jak to zvládnu? To je příliš 
těžké! Jsem sám a tohle nemohu zvládnout! Tenhle problém je příliš 
veliký!“ 
 
Spoléhat na sebe?  
Každý problém se může stát neřešitelným, když namísto toho, abychom 
hleděli na Boží velikost, upřeme svůj pohled na vlastní slabost. 
Spolehneme-li se jen na sebe, jsme ztraceni. Bez víry v Boha se člověk 
ztratí. Strach je přirozeným důsledkem zmatení člověka bez Boha. 
Pohlížím-li na jakýkoli problém bez ohledu na Boha, problém se stane 
obrovským, a čím víc jej budu zkoumat, tím jen poroste a bude mě drtit. 
Pouze setkáním s Bohem strach sleze jako sníh na slunci. Nevymizí tím, 
že se budeš snažit ovládat, ani ti nepomohou nějaké umělé rozumové 
vývody. Pouze tím, že otevřeme své srdce a svou mysl Stvořiteli, Pánu, se 
naše srdce uklidní. Pouze tím, že se setkáme s Bohem, můžeme čelit 
strachu a překonat jej. Člověk je křehký, slabý, neschopen sám čelit realitě. 
S Bohem však může překonat cokoli. Neomezená víra, víra, která mě 
otevírá Bohu, víra, která mi dává zakoušet Boha, je protilékem na každý 
strach a úzkost. 
Co mi o strachu říká Boží slovo? Poslechněme si je: „Neboj se, já jsem tě 
vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu 
s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš 
se, plamen tě nepopálí" (Iz 43,1-2). Bůh ti říká, aby ses nebál, protože je s 
tebou. Neboj se, protože Bůh kráčí s tebou: "Hospodin, který jde před 
tebou, bude s tebou, nevzdá se tě a neopustí tě. Neboj se a nebuď 
ustrašený" (Dt 31,8). 
 
Prožít traumatizující událost znovu a s Ježíšem  
Můžeme například pociťovat strach z věcí, které sahají do minulosti. Setkal 
jsem se s lidmi, kteří měli strach naprosto ze všeho. Například jedna dívka 
měla často strach, že se dusí, a já jsem v modlitbě měl ve svém srdci pocit, 
jako by během svého porodu umírala. Zeptal jsem se jí, zda to je pravda, a 
ona mi odvětila, že se při porodu přidusila. Tato první zkušenost se životem 
poznamenala zcela její osobnost. Často měla pocit, že se dusí. Nechal 
jsem ji, aby si představila porod (byla již matkou, a tak to nebylo těžké), a 
Ježíš ji přijímal během jejího narození a zachránil ji. Pomohl jí tak zakusit 
velké vysvobození. Tato traumatická zkušenost, která poznamenala celý 
její život, se proměnila touto novou zkušeností, plnou pokoje a uzdravení. 
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Setkal jsem se několikrát s lidmi, kteří už jako děti zažili traumata a kteří 
byli schopni překonat je tím, že si představili onu scénu a znovu ji prožili s 
Ježíšem. Znovu prožít s Ježíšem traumatickou scénu znamená tuto scénu 
změnit a proměnit naši minulost. Uzdravení ze strašlivých strachů, kterým 
jsem mohl asistovat, je mnoho a došlo k nim právě, když jsem nechal tyto 
události znovu proběhnout společně s Ježíšem. Přichází-li ti často na mysl 
nějaká událost, nějaká skutečnost, která tě traumatizuje, pokus se ji znovu 
prožít společně s Ježíšem. Vstup do ovzduší modlitby, vzývej Ducha 
svatého, zavři oči, představ si tu scénu a nakonec si představ Ježíše, který 
k tobě přichází a hovoří k tobě. Uvidíš, že on opravdu přijde a uzdraví tě. 
Zakusíš jeho lásku a jeho ochranu. Nachází-li se při té události i někdo, kdo 
ti ublížil, kromě toho, že si tu scénu s Ježíšem představíš, je také 
zapotřebí, abys žehnal lidem, kteří ti způsobili utrpení – klíčem k 
hlubokému uzdravení je vždy odpuštění. 
 
Svou starost ho ď na Hospodina   
Prožívám-li právě nyní negativní či složitou zkušenost, která mě svírá a 
ochromuje můj život, řešením není soustředit se na problém, ale na Ježíše. 
Hledíme-li na Ježíše, vkládáme-li svůj život do jeho rukou a důvěřujeme 
mu, nalezneme sílu postavit se jakémukoli problému, neboť on sám nás o 
tom ujišťuje: "Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem 
přemohl svět" (Jan 16,33).  Zápolíš-li s potížemi, svou starost hoď na 
Hospodina, a on tě zachová (srov. Žl 55 [54],23). Nevláčej se se svou 
starostí sám, vlož ji na Hospodina, důvěřuj mu.  

Z webu Víra.cz vybrala Jindra Malíková. 

 

Rouška svaté Veroniky 
 

Svatá Veronika, učednice Páně, podle legendy provázela Ježíše 
Krista na křížové cestě. Aby ulevila Spasiteli, podala mu roušku, aby si 
otřel krví zbrocenou tvář. Kristův obraz se tak otiskl do roušky, kterou pak 
sv. Veronika v Římě předala papeži Klementu I. Podle církevního 
kalendáře je svátek sv. Veroniky 4. února. 

Rouška považovaná za pravou nebo věrnou kopii originálu je 
uchovávána jako vzácná relikvie na různých místech, zejména v bazilice 
sv. Petra ve Vatikánu, dále pak v Hofburgu ve Vídni a 
v Alicante a Jaénu ve Španělsku. S touto svatou Veronikou je patrně 
totožná sv. Veronika z Ceasareje Filipské, která se dle evangelia sv. 
Matouše uzdravila, jakmile se dotkla roucha Kristova. Tato Veronika má 
ovšem svátek 12. července. 
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Mariánská poutní místa 
62. Horní M ěsto – Ruda u Rýma řova – kostel Panny Marie Sn ěžné 

 
Kostel Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova byl vybudován v 

letech 1755 -1758 na místě zahrady. Do té doby zde stávala pouze 
kaplička se zvonem. Kostel nechal vystavět královský soudce Ferdinand 
Gröschelsberger, který zde byl zázračně zachráněn, když se jeho kočár 
zřítil do rokle. Záchranu svého života připisoval Panně Marii, které zde 
nechal vystavět kostel. Stavba byla dokončena v roce 1758 a zasvěcena 
Panně Marii Sněžné, které patří i oltářní obraz s bohatě zdobeným 
pozlaceným rámem. Je to kopie obrazu Santa Maria Maggiore z římského 
kostela Panny Marie Sněžné. Na událost, která výstavbě kostela 
předcházela, upomíná obraz v předsíni kostela, na němž je zachycen výjev 
se splašenými koňmi. 

V době největšího rozmachu obce započal zakladatel kostela s 
výstavbou další církevní stavby - křížové cesty. Budování pískovcových 
sousoší, představujících čtrnáct zastavení, bylo zahájeno roku 1760. 

Pro Rudu u 
Rýmařova bylo důležité 
působení Jana Blokši 
(1861 - 1923), kněze, 
přítele Jaroslava 
Vrchlického a 
významného znalce 
díla Danta Alighieriho. 
Jan Blokša opatřil 

zasvěceným 
komentářem Dantovu 
Božskou komedii a díky 
tomu je dodnes 
považován za 
zakladatele české 

dantologie. Jan Blokša psal také kroniku farnosti a pořádal velké misie s 
náboženskými poutěmi, které lákaly do Rudy věřící až z Hané. V roce 1901 
byl přeložen do Olomouce, kde se stal redaktorem náboženského časopisu 
Moravan. Zde také v roce 1923 zemřel. 

Při slavnostní pouti v roce 1991 byla odhalena pamětní deska Jana 
Blokši a jeho pozdějšího nástupce Antonína Vavrouška, který v Rudě 
působil od roku 1964 až do své náhlé smrti roku 1983.  

R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
1.února 1920 zemřel Rudolf Dvořák, zakladatel české orientalistiky, 

univerzitní profesor (100 let) 
2.února 1860 narodil se Antonín Čech, světící biskup litoměřický 
 (160 let)  
4.února 1815 se narodil Josip Juraj Strossmayer, chorvatský 

teolog, biskup, propagátor slovanské vzájemnosti 
(205 let) 

4.února 1820 se narodila Božena Němcová, česká spisovatelka 
(200 let) 

9.února 1770 ve Florencii zemřel český františkánský misionář 
Václav Remedius Prutký (250 let) 

10.února 1565 zemřel Marek Khuen, olomoucký biskup v letech 
1553 až 1565 (455 let) 

10.února 1920 zemřel Josef Antonín Hůlka, českobudějovický biskup 
v letech 1907 až 1920 (100 let) 

13.února 1960 zemřel František Lexa, významný český egyptolog 
 (60 let) 
13.února 2005 v  karmelitánském klášteře v Coimbra 

(Portugalsko) zemřela sestra Lucie (Lúcia dos 
Santos), poslední žijící z trojice fatimských pastýřů 

 (15 let) 
14.února 1915 se narodil Jarolím Adámek, redemptorista, český 

biblista (105 let) 
14.února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. pět nových sídelních 

biskupů do dosud neobsazených diecézí v bývalém 
Československu (30 let) 

18.února 1965 jmenoval papež Pavel VI. apoštolským 
administrátorem v Praze biskupa Františka 
Tomáška (55 let) 

19.února 1965 pražský arcibiskup Josef Beran donucen čs. úřady 
natrvalo opustit svou vlast (55 let) 

20.února 1865 se narodil František Reyl, český katolický kněz, 
sociolog a politik (155 let) 

20.února 1970 zemřel Josef Papica, český publicista, redaktor, autor 
náboženských spisů (50 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 22.února 2020 
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Aféra Elišky Kate řiny Smi řické 
 

Eliška Kateřina Smiřická se ve svých sedmnácti letech zamilovala 
do poddaného, kováře Jiříka Wagnera, se kterým navázala – po době 
přemlouvání, podplácení a nátlaku – intimní vztah. Mladí milenci se stýkali 
mezi lety 1607–1608 v odlehlých prostorách kosteleckého zámku, tehdejší 
rezidenci Smiřických. Když se Eliška Kateřina pokusila s mladým kovářem 
utéct, byl její románek prozrazen. Za trest byla svou rodinou jedenáct let 
vězněna na Hrubé Skále a hradě Kumburk.  

Když v roce 1618 zemřel poslední mužský potomek rodu 
Smiřických, byla po předchozí domluvě Eliška osvobozena z vězení 
zchudlým šlechticem Otou z Vartenberka, který se s ní v Jičíně oženil. Ota 
Jindřich z Vartenberka byl přesvědčen, že jako právoplatný manžel Elišky 
Kateřiny Smiřické se dostane k nezanedbatelné části smiřického majetku. 

Proti jednání Oty z Vartenberka se pochopitelně postavil manžel 
Markéty Salomeny, která byla mladší sestrou Elišky Kateřiny. Jindřich 
Slavata se obrátil na direktory tehdejší stavovské vlády a pak i na krále 
Fridricha Falckého. 

V roce 1620 král s nejvyššími úředníky a soud zemský rozhodl, že 
Ota z Vartenberka nemá na majetek Smiřických nárok, a protože se výroku 
soudu odmítl podřídit, byl zatčen a vsazen do vězení. 

Mezitím se do Jičína, kde i nadále přebývala Eliška Kateřina, 
vypravil Jindřich Slavata a za asistence královské komise zde hodlal 
převzít statky, které jemu a jeho manželce podle práva náležely. Toho dne, 
1. února 1620, došlo na zámku za ne příliš jasných okolností v průběhu 
jednání k výbuchu střelného prachu, při kterém zahynulo celkem asi 
čtyřicet lidí včetně Elišky Kateřiny, Jindřicha Slavaty a členů královské 
komise. 

Vybral R. Jozíf 

 
 

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. 


