
Dopis pro nás 
 

Jsme možná plní nadšení pro Boha a naše ústa přetékají chválou 
Krista – bez lásky je to všechno jen mnoho povyku pro nic.  

Možná, že sloužíme Bohu, že od něho máme osobní zjevení, jsme 
možná slavní a učení teologové, máme možná nesporně zcela 
podivuhodnou víru, ale bez lásky k druhým lidem jsme z křesťanství 
nepochopili vůbec nic.  

Možná, že věnujeme obrovské sumy na díla charity, možná, že se 
vyčerpáváme prací pro církev a ničíme si při tom zdraví- bez lásky 
k člověku vedle nás to všechno nemá smysl... 

Podle prvního listu do Korintu 
                                             Alfonso Pereira  (Myšlenky a modlitby)  

 
Milí p řátelé, 

docela by mě zajímalo, jak na „čas“ nahlíželi naši předkové. Také byl pro 
ně nejdražší, jako je dnes pro nás? A je nejdražší ve smyslu: strávený 
činností, která je finančně odměněna nebo strávený ve smyslu s něčím 
nebo někým, co je mi vzácné? 

Je jasné, že oba smysly času mají v životě člověka své místo a 
důležitost. Už méně jasné je to, jak si tento vzácný a drahý čas uspořádat, 
aby nám sloužil a byl k užitku. 

Dovolte, abych Vám nabídla jeden malý časový úsek, který by 
mohl být k užitku zvláště nám křesťanům, kteří samozřejmě mají na mysli 
svůj duchovní růst, růst poznání a vjem společenství.  Na naší faře se čas 
od času děje zajímavá věc. Přijede člověk (většinou katolický kněz), 
upoutá duchovním tématem ty, co přijeli z okolí, ty, co možná ještě nikdy 
nebyli v kostele a ty, co nejsou katolíci. Fascinující! 

Milí spolufarníci, přijměte pozvání na tato setkávání, své mnohé 
předsudky o sobě a druhých zamkněte na sto západů a přijďte svůj čas 
věnovat sobě.  

Bývá mi skvěle! 
MS ČKA 

 
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. 

KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 3.     XVIII.ro čník       Vychází v březnu 2020 
     

 
 
 
            Vážení čtenáři,  
začala nám doba pouštní. K čemu je? A proč 

poušť? Poušť je místo strohé a prosté. Převládá žlutá 
a modrá barva, den a noc, horko a chlad. Ježíš na ní 

šel, vzal si jen nejnutnější věci k životu a s tím se snažil vystačit. Nic ho 
nerušilo a měl kolem sebe i v sobě dost místa k modlitbě. Věděl, že ho 
čeká velký úkol a že je třeba se na něj připravit. A kdo je dobře 
připraven, potom zvládá nástrahy i velká pokušení. Ježíš se připravoval 
na poslání zachránit lidi z hříchu i ze smrti. A my před sebou velký 
osobní úkol přijmout tuto Ježíšovu záchranu pro sebe. K tomu nám 
církev v liturgii nabízí možnost prožívat dobu postní, ve které se 
můžeme dobře připravit na prožití velikonočních událostí života Pána 
Ježíš – jeho utrpení, ukřižování, smrt a slavné vzkříšení.  

Ze života víte, že Vy sami nebo někdo z vašich známých když 
dostal nějaký důležitý úkol (třeba napsat státnici), že se snažil zbavovat 
všeho, co by ho rozptylovalo. Mnohé věci musel odsunout. Soustředil 
se jen na podstatné věci. Něco podobného by nám prospělo také nám. 
Měli bychom si stanovit, co je důležité. Co to bylo u Ježíše? Rozhovor 
s Bohem. Být sám s Bohem. Vytvořit si poušť – tam je ticho. Třeba čtvrt 
hodiny rozmlouvat s Bohem. Vše mu svěřovat, prosit o vedení. 
Přemýšlet o utrpení Kristově. Pomoci si třeba výroky svatých. Nechat je 
v sobě znít. Mě třeba nedávno oslovil výrok sv. Jana Vianney, faráře, 
zpovědníka desetitisíců: „Když se jdeme vyzpovídat, měli bychom 
pochopit, co tím děláme. Lze říci, že jdeme vytáhnout hřeby 
Ukřižovanému Pánu. „Vidíte, jak nás tato slova přitahují a najednou  
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poznáváme, že svatá zpověď není jen pomocná ruka Boží nám 
zpovídajícím, ale že se stává úkonem lásky ke Kristu. Nikdo nechce 
vědomě, aby druhý trpěl. Nikdo nechce způsobovat utrpení Pánu 
Ježíši. A tak nás to může i povzbuzovat ke svátosti smíření. Jdeme ke 
zpovědi: vytrhnout hřeb z Ježíšovy ruky.  Svatí vidí dál, protože vidí 
srdcem naplněným láskou. K tomu aby tyto krásné věci mohl člověk 
prožívat, musí si odskakovat na poušť. Kdo bude chodit na poušť, 
nebude mít v sobě a kolem spoušť. 

          Pán Vás naplňuj svým Duchem, J. Lízner 
 

Pozn. Pár inspirací z časopisu Duha č.12 2020 a z plakátu zpovědní 
služba s P. J. Maria Vianneym 
 
Události ve farnosti: 
  

Přednáška P. Satorii: Poslání člověk dne 6.2. 2020 připravila 
křesťanská akademie. 

 
Valentýnská adorace. Modlitby za všechny, kteří se připravují na 

svátost manželství a za nalezení a přijetí opravdové věrné a obětavé lásky.  
Kostelec, Andělů strážných dne 14. 2. 2020. 

 
Pobožnosti a akce ohlašovány a na webu zveřejňovány. 

 
František Vlk 

 
František Vlk se narodil v Prakšicích u Uherského Brodu. Po studiu 

na velehradském gymnáziu vstoupil 14. srpna 1923 do noviciátu u jezuitů. 
Maturoval roku 1926 se gymnáziu v Praze-Bubenči a následně studoval. 
filozofii v Krakově a teologii v Innsbrucku, kde byl 26. července 1933 
vysvěcen na kněze. V letech 1934−1942 sloužil postupně na Velehradě, v 
Českém Těšíně, v Praze a v Hradci Králové. 

Od roku 1942 působil opět v Praze u sv. Ignáce, kde byl 
superiorem a rektorem kostela, zasloužil se o povznesení kostelního zpěvu 
a věnoval se mládeži, ministrantům a studentům. V lednu 1944 jej zatklo 
gestapo. Internován byl nejprve v Zásmukách a pak na Pankráci, kde 
zemřel 10. března 1945 na zápal plic. Pohřben byl v soukromém hrobě na 
hřbitově v Ďáblicích, odkud byly jeho pozůstatky v listopadu 1945 
přeneseny na Vyšehrad. 

Vybral R. Jozíf 

Z historického kalendá ře 
 
2.března 1810 narodil se Lev XIII., papež v letech 1878-1903  

(210 let) 
3.března 1180 zemřela v pověsti svatosti Alžběta Přemyslovna, 

druhá převorka premonstrátského kláštera 
v Doksanech (1175-1180) (840 let) 

11.března 1965 zemřel Clemente Micara, titulární arcibiskup, první 
apoštolský nuncius v Československu v letech 
1920 až 1923 (55 let) 

13.března 1720 zemřel Giovanni Battista Alliprandi, italský 
architekt, který výrazně přispěl k vývoji barokní 
architektury v Čechách (300 let) 

14.března 1915 se narodil Ondřej Petrů, český katolický kněz – 
dominikán, teolog, překladatel Nového zákona 
(105 let) 

15.března 1820 zemřel sv. Klement Maria Hofbauer, katolický 
kněz-redemptorista, patron Vídně (200 let) 

17.března 1620 zemřel sv. Jan Sarkander, katolický kněz, 
mučedník (400 let) 

18.března 1820 se narodil Beneš Metod Kulda, moravský buditel, 
vlastenecký kněz, spisovatel a sběratel lidových 
písní a pohádek (200 let) 

27.března 1885 zemřel pražský arcibiskup kardinál Bedřich 
Schwarzenberg (135 let) 

28.března 1515 se narodila sv. Terezie z Avily, španělská 
karmelitánka, učitelka církve (505 let) 

31.března 1870 zemřel Antonín Arnošt Schaffgotsche, brněnský 
biskup v letech 1842 až 1870 (150 let) 

31.března 1950 byl zahájen monstrproces s nejvýznamnějšími 
představiteli katolických řádů (70 let) 

 
13.března 1950 před odletem na mistrovství světa byli zatčeni 

hokejisté, kteří v letech 1947 a 1949 získali titul 
mistrů světa v ledním hokeji, jedenáct z nich bylo 
nesmyslně obžalováno z velezrady a odsouzeno 
ke krutým trestům 

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 21. b řezna 2020 
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místní, která nevyvíjí misijní činnost, postupně vymírá, hyne. Zpovědník otce 
Benedikta, známý františkán Jan Ev.Urban varoval svého penitenta: jakmile se 
zastavíš v růstu svého života z víry, už jsi mrtev. Toto varování platí i pro nás. 

Teprve třetí rok stará pobočka České křesťanské akademie v Kostelci nad 
Černými lesy byla na poslední Valné hromadě v Praze-Emauzích hodnocena 
mezi těmi nejaktivnějšími v celé republice. Návštěvnost ve farním sále čítá 
pravidelně kolem 40 posluchačů. Nás návštěvníků nedělních bohoslužeb je 
zde opět menšina. Vyjděme ze gheta naší uzavřenosti vstříc našim hledajícím 
spoluobčanům. Věřím, že budeme dříve či později přijati. Paní Marie Večeřová, 
bez níž by tyto přednášky a patrně ani sama pobočka v Kostelci nebyly, je 
auditoriem přijímána víc než srdečně už nyní. Sama je překvapena tím, že by 
měla být misionářkou! Ale že je Kostelec a celý Středočeský kraj misijním 
územím, víme všichni. 

Lubomír Mlčoch, pražská /původně moravská/ náplava ve Starém Kostelci  
už usedlá. 

 
Mariánská poutní místa 

63. Horní Planá - Dobrá Voda – poutní kostel Panny Marie Bolestné 
 

Obec Horní Planá při břehu vodní nádrže Lipno I, asi 18 km 
jihovýchodně od Volar a 19 km západně od Českého Krumlova. 

Malé městečko bylo založeno ve 13. 
století řádem cisterciáků a je známé jako rodiště 
spisovatele Adalberta Stiftera, básníka Šumavy. 
Ten dokládá také počátek poutní tradice. Na 
svahu vrchu Dobrá Voda byl podle tradice 
uzdraven slepec, který našel ve studánce obraz 
Panny Marie Sedmibolestné.  

Na místě zvaném Mons Vitkonis vyrostla 
kaple již roku 1384. Když časem kaple sešla, byla 
s povolením arcibiskupské konsistoře ze dne 30. 
března 1707 opět vystavěna z dřeva. Soška 
Panny Marie na rokokově-klasicistním oltáři byla 
instalována do kaple roku 1713, kde zůstala do 
roku 1760.  

Časem kaple pro poutníky nestačila, proto 
se započalo se stavbou zděné kaple pro cca 400 
osob. Dne 17. října 1779 byla tato kaple 
vysvěcena. 

Vedle kaple naleznete také zmíněnou studánku se zázračnou vodou, 
která prý hojí všechna zranění. A když se zde osvěžíte a bude příznivé počasí, 
užijete si široké rozhledy po okolí. Určitě zahlédnete i vrcholky Alp. 

Hlavní pouť se koná v neděli po 15. září. 
Vybral R. Jozíf 

Praní špinavé morálky 
dokončení z minulého čísla 

 
A protože není rozdílu mezi human animals a non-human animals, 

nejen citový vztah, ale i sex se zvířaty, sex s kýmkoli, kdekoli, jakkoli – nic není 
problém, pokud se jedná o oboustranně obohacující zkušenost. Pro to zvíře to 
nová zkušenost tedy nepochybně je. Pokud jsme se již zbavili různých 
sexuálních tabu, uvažuje Singer, zbývá ještě toto poslední. Zbavme se jej též. 

Umělci ve svých dílech a performancích posílají případným divákům 
vzkaz – nevíte, pro co žít? My taky ne. Bílá nahá performerka do sebe řeže 
kusem skla, až krev prýští. My nic, my jsme umělci, my jen odrážíme realitu, 
my jen společnosti nastavujeme zrcadlo. Tak to asi ano. 

V Cambridgi dostává každý bílý profesor jednoho člena černého, 
asijského nebo minoritního etnika (BAME – Black, Asian, Minority Ethnic) jako 
svého mentora, aby se povzbudila „institucionální změna“ univerzity.  

Douglas Murray cituje v Podivné smrti Evropy text syrského migranta, 
který vyšel v německých novinách – jestli nás vy Němci nemáte rádi, tak odtud 
odejděte a běžte pryč. Německé noviny to otiskly. Jako názor. 

Bílý Evropan je unaven náboženstvím, ale je unaven i ateismem. 
Náboženství? Přežitek, kterého jsme se již zbavili. Kdysi požár, dnes pár 
uhlíků. Hanba církvi, plné pedofilů a po majetku toužící. Dobře, tu a tam někdo 
vyznává náboženství starých druidů, tu a tam někdo za úplňku se účastní 
kursu šamanského bubnování, tu a tam si někdo otevírá čakry, a ne že 
bychom neměli svoje buddhisty a vyznavače Krišny, ale je jich málo a že by 
chtěli zapálit Evropu plamenem nadšení, tak to tedy nechtějí. Spíš dohořívající 
ohníčky. Jaký je můj smysl života? Prosím vás, co tou hloupou otázkou 
myslíte? Víte co, starejte se sám o sebe.  

Z hodnot bílého Evropana zůstala jediná: tolerance. A to ještě pouze 
tolerance k lidem, kteří mají stejné názory jako my a netolerance k těm, co mají 
jiné názory než my.  

Kdokoli by řekl, že bílý člověk, byť mentálně nemocný, je víc než zvíře, 
že je kvalitativně víc než zvíře, kdokoli by řekl, že na potraty je třeba se podívat 
ještě z úhlu pohledu toho dítěte, co se má a co se chce narodit, že vyhlazovat 
cestu k sebevraždě a psát o sebevraždě jako o něčem běžném a přirozeném 
je špatné, že umění má člověka učit, neřku-li vychovávat, když už to nedělá 
náboženství, že dát si alespoň nějaká sexuální tabu není návrat k předsudkům 
patriarchální sexistické machistické arogantní náboženské morálky 
devatenáctého století, ale cosi sebezáchovného, že stojí za to žít a mít děti a 
zápasit o svoji existenci až do přirozené smrti… bude v Evropě tolerován nebo 
ne? Co když řeknu, že biologicky se dítě rodí z ženy a vzniká spojením 
pohlavních buněk muže a ženy?. 
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Budu tolerován, když řeknu, že Evropan, šlechtic ducha, by měl být 
ten, kdo se neklaní ani sochám z kamene, ani obrazům nebo portrétům 
politiků, ani idejím, a ani lidem, kdo váží slova a jeden den v týdnu vyhradí 
odpočinku a modlitbě, kdo ve dnech svátečních nepracuje a prožívá spíše své 
bytí než konání, kdo ctí svoje rodiče a vychovává svoje děti, jak nejlépe umí, je 
si vědom odkazu svých předků, a aspoň občas navštěvuje místa jejich 
posledního odpočinku, kdo se neúčastní ani krádeží, ani vražd, ani ničeho 
špatného, kdo se nedotkne ani nalezené věci na ulici, která mu nepatří, kdo 
nelže a na jehož slovo je spoleh, kdo využívá čas, kdo je věrný dívce svého 
mládí, která se stala jeho manželkou, nezávidí a netouží po tom, co vlastní 
druzí, když řeknu tohle, budu ještě tolerován? Nebo dostanu nálepku 
křesťanského fanatika? 

Naši bílí evropští předkové nosili na svých štítech a erbech orly, 
medvědy a lvy. Protože je obdivovali a protož oni sami byli z jejich rodu. 
Protože věděli, že je po smrti čeká nebe nebo peklo. Protože věděli, že je třeba 
se porvat o život, že v životě není nic zadarmo. Ano, se všemi negativními 
důsledky a se vší expanzí a chtivostí území, peněz a moci, se kterou kdysi 
Evropa dobyla svět. Dnešní bílá evropská civilizace, která škrtla přikázání 
desatera a za jediný a první příkaz stanovila nikoli přikázání lásky nýbrž příkaz 
tolerance k těm, co tolerují totéž co my, by si mohla do svého znaku 
dát…nevím, žádné zvíře mě nenapadá, protože všechna zvířata se perou a 
chtějí přežít a ví, že nic není zadarmo… ale když přece jenom, co by to bylo? 
Tolerantní medvídek koala? Nebo nějaká veselá opička? 

Marek Vácha 

 
I katolík je povoláním nejprve člov ěk 

 
Pobočka České křesťanské akademie v našem městě připravila 

nedávno jednu z dalších zajímavých přednášek. Kněz, P.Karel Satoria, hovořil 
na téma „Povoláním člověk“. V brněnském nakladatelství Cesta mu už před 5 
lety vyšla knížka s tímto názvem. Od té doby už měl nepochybně podobných 
přednášek vícero, a tak mluvená podoba vtěsnaná do omezeného času 
/necelé půldruhé hodiny/ působila nakonec sevřeněji, uspořádaněji a tím i 
přesvědčivěji než knížka samotná- jak jsem se přesvědčil, když jsem si ji 
dodatečně koupil. Navíc katolický kněz se mezitím stal kaplanem Vyšší 
odborné školy publicistiky v Praze, založené Arcibiskupstvím pražským, a to 
zřejmě nikoliv náhodou: jeho projev snese i náročné požadavky rétoriky. 
Umění promluvit a oslovit posluchače není málo, ale profesionalita nestačí, 
nemá-li být uměním pro umění. Karel Satoria nenechával nikoho na 
pochybách, že hluboce věří tomu co povídá, a povídá to ne pro svou slávu, ale 
ve službě životu a člověku. Kněz byl hluboce ovlivněn desetiletým pobytem 
v cisterciáckém klášteře Sept- Fons a šíře i celou francouzskou teologií a 
filosofií. 

K umění promluvit patří nepochybně i to, vědět ke komu mluvím, a 
podle toho se zařídit. Katolický kněz Karel Satoria věděl, že byl pozván 
křesťanskou akademií, i to, že se nachází v sále katolické fary; ale také to, že 
jeho auditorium je převážně spíše hledající než věřící. A tak k nám mluvil: jako 
k lidem. Až nakonec byl dotázán exstarostou Janem Svatošem, /který se hlásí 
k tomu, že je agnostikem/, - Jak to, že za celou přednášku nepoužil slovo Bůh 
a nedovolával se Ducha svatého!? Přednášející tak postupoval vědomě: my 
věřící jsme neměli pochyby o Kom mluví, a dalším pak byly pojmy Láska a 
Dobro přijatelnější. Ale byl tady i hlubší důvod, samotné téma přednášky. Karel 
Satoria totiž argumentuje tím, že před povoláním k občanské profesi, před 
povoláním k manželství, ano, dokonce i před povoláním ke kněžství či 
řeholnímu životu, je každý z nás povolán stát se člověkem, a více člověkem 
než dosud. 

Přednáška mne velice oslovila nejen sama o sobě, ale jetě navíc tím, 
že jsem se právě seznamoval s poslední knihou jiného kněze, františkána 
Benedikta V.Holoty OFM, která má název „“Aby člověk žil svůj život“ /De 
Cuore, Praha 2018/. Otci Benediktovi bylo 97 let, je tak nejméně o generaci 
starší, jeho spiritualitou je františkánství - staré teprve 800 let, tedy naopak 
„mladé“ proti duchovní zkušenosti cisterciáků- , ale oba autoři kupodivu 
docházejí k velice podobné moudrosti. Žít máme svůj život – a tedy starat se o 
sebe a mít rád sám sebe - ovšem jen tak jak si představuje náš život ten, který 
nám ho dal, a ve službě Jemu a našim bližním. Filosofie křesťanského 
personalismu i křesťanská nauka o člověku – antropologie- se tak shodují. 

Nápis „Poznej sám sebe“ se prý nacházel ve dvoraně Apolonova 
chrámu v antickém řeckém městě Delfy už skoro před 3 tisíci lety. Filosofií 
poznání sebe sama se zabývala celá řada předních antických řeckých filosofů. 
Za ty tři tisíce let se naše civilizace po technické stránce proměnila 
k nepoznání; pokud jde o životní moudrost, spíše jsme upadli. Dnes se 
otázkou poznání sebe sama zabývá astrologie a kartářky, většinová 
společnost si nemá ani čas takové otázky klást. Já jsem já - a chci si dělat co 
já chci. Špatně pochopená svoboda má za následek naopak upadnutí do celé 
řady závislostí v království bůžka mamonu a konzumní společnosti. 

Karel Satoria nás myslím obohatil tím, že jsme si začali vážně klást 
otázku: kdo vlastně jsem, k čemu mne Bůh stvořil a co ode mne očekává, 
odkud jsem přišel a kam jdu, co nebo kdo mne očekává, nicota smrti či milující 
Bůh Otec vyhlížející návrat ztraceného syna. Karel Satoria říká: Láska je smrtí 
smrti. Na rodinném hrobě ještě můj otec nechal vytesat nápis „Láska ta smrti 
nezná“.  

Nám nedělním návštěvníkům mše svaté jsou možná pravdy Církve o 
nesmrtelné duši člověka a naději na vzkříšení těla a život věčný 
samozřejmostí. Ve společnosti i v našem městě jsme už jen menšinou. 
Duchovní otcové Satoria i Holota nám ovšem připomínají, že máme-li milovat 
bližní jako sebe sama, máme mít starost o jejich spásu jako o tu naši vlastní. 
V sebeuspokojení z daru víry který nám byl dán nesmíme ustrnout: církev, i ta. 


