
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 4.      XVIII.ro čník        Vychází v dubnu 2020 
 
 

 
 
           Milí přátelé,  

o velikonocích budeme opět slyšet o vyjití (exodu) Izraelců 
z Egypta. V podstatě to není nic nového v dějinách Božího 
lidu, že stále na Boží pokyn vychází. Abrahám ze svého 
domova. Potom sledujeme v Bibli, jak Bůh dával pokyny 
dalším postavám k stěhování. Tentýž příkaz dostali i 

Izraelci v Egyptě, kde byli zotročeni a také čas od času jim tam hrozila 
genocida (zabíjení chlapců). Vyšli, aby nejdříve obětovali Hospodinu na 
poušti, který potom s nimi uzavírá smlouvu. Ex 19, 3nn „Mojžíš vystoupil k 
Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory: „Toto povíš domu Jákobovu a 
oznámíš synům Izraele: Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl 
jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě 
skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním 
vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. Budete mi 
královstvím kněží, pronárodem svatým. To jsou slova, která promluvíš k 
synům Izraele.“  

Mojžíš přišel, zavolal starší lidu a předložil jim všechno, co mu 
Hospodin přikázal. Všechen lid odpověděl jednomyslně: „Budeme dělat 
všechno, co nám Hospodin uložil.“ Mojžíš tlumočil odpověď lidu Hospodinu. 
„Izraelci dostávají Zákony (Desatero) a mají je žít.  Potom se postupně 
stěhují do Zaslíbené země.  

My jsme také dostali nabídku být Božím lidem, když jsme uvěřili 
v Ježíše, když jsme přijali pozvání žít v Nejsvětější Trojici, do které jsme 
byli pokřtěni. Bůh si nás jako Izraelity vyvolil, abychom byli členy 
královského kněžství, pronárodem svatým. Přijali jsme pozváni jít s Kristem 
vzkříšeným do Božího království. Slovo jít s Kristem znamená jednat jako 
On, jak jednal zde na zemi. Do Božího království jsou pozváni všichni lidé, 
kteří chtějí žít v království lásky a dobra. Takže i další i nevěřící tam mají 
místo. 
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Ovšem my tam máme vstupovat jako přátelé Kristovi. Tzn. dle Ř8,9 
srov. “mít Ducha Kristova.“ Neboť se i stává opět Ř8,5 „Ti, kdo dělají jen to, 
co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, 
tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se 
vést Duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, 
neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.“  

Ovšem jsme ve světě, ale nemusíme v něm zůstávat. Máme z jeho 
myšlení vycházet, osvobozovat se. To je náš osobní exodus.  K tomu také 
sloužila postní doba, abychom se zamýšleli, kde jsme uvízli ve světě, kde 
jsme se chytili. Kde nejsme svobodní v Bohu. Kde s Ním nemám 
společenství, když Nemám rád Jeho a také bližní, které mi posílá. Bůh je 
láska. A já to stvrzuji, když s Ním hostuji ve mši a přijímání, jak si to 
připomínáme na Zelený čtvrtek.  A tak na Velký pátek si potom uvědomuji, 
že moje dluhy v nekonání dobra za mě byly Ježíšem z lásky ke mně 
zaplaceny. Na Bílou sobotu si uvědomuji, jak si zlo vybírá svoje daně. 
Následkem hříchu je smrt. Kolik smrti jsem rozesel. Kolik hrobů my lidé 
jsme vytvořili. Prázdnoty. Kolik umrtvení jsme naším působením dosáhli. 
Kolik dobra nevzklíčilo kvůli nám. Pán to na sebe vzal. Odevzdávejme to 
všechno svinstvo do Ježíšových rukou, aby to pohřbil. A na Vigilii 
velikonoční oslavujme spolu s Ním, že Bůh se přiklonil k člověku a jeho 
smrtelné tělo, které se za nás obětovalo i s duší, bylo vzkříšeno. Boho-a 
vzkříšený člověk Ježíš vstal z mrtvých. A tato cesta vzkříšení je nabídnuta i 
nám Písmo: Jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak 
zase pro svoje vzkříšení s Kristem jsou všichni povoláni k životu.  To byl 
Ježíšův exodus vyjití ze smrti i pro nás. A do toho jsou zahrnuty i naše 
exity. Amen. Aleluja.   

V této době se modleme za ukončení epidemie, za změnu 
v hospodaření s přírodou, ve světě za spravedlivý hospodářský systém, za 
solidaritu, za obrácení k duchovním hodnotám, aby se lidé mohli stávat 
pokornými, skromnými, a tím i radostnými.  Za mír v Syrii a na Středním 
východě.  Na Ukrajině, aby se dokázali domluvit ti, kteří spolu žili staletí. 
Aby si dokázali odpustit, vždyť se hlásí ke křesťanství. Za rodiny u nás i ve 
světě.  

 
Předávám pozdravy a požehnání od otce arcibiskupa a dalších 

pomocných biskupů. 
 

Prosme, aby do tohoto světa přes všechny těžkosti, které v něm 
jsou, vstupovalo vědomí, že Ježíš vstal z mrtvých a my se pro spojení 
s Ním můžeme stávat posly této radostné zvěsti.  Požehnané Velikonoce. 

J. Lízner, administrátor 
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Jak se miluje B ůh? 
 

Na dotaz zákoníka: které přikázání je první ze všech, říká Ježíš: 
„Miluj Hospodina, Boha svého z celého svého srdce, z celé své duše… a 
druhé, miluj svého bližního jako sám sebe! (Marek 12, 28 -31) 

Jak vlastně můžeme milovat Boha? Toho, kterého nemůžeme 
pojmenovat, určit mu rod, označit jej přídavným jménem. Ano, člověk 
nakonec musí ve své omezenosti použít příměry, ale sv. Augustin říká: 
Všechno, co říkáte a myslíte o Bohu, není Bůh. 

Tak jak tedy naplnit toto přikázání? 
V knize „Chci, abys byl“, píše T. Halík: „Kde je opravdová láska, 

tam přebývá Bůh. Bůh se děje tam, kde milujeme člověka. Milujeme v Něm 
lidi a svět, podobně jako lidi a svět vidíme ve světle. Spolu s učiteli víry 
můžeme tvrdit: On je tam, i když Ho nepoznáváme, neuznáváme, 
nejmenujeme.“ 

A jak milovat bližního? 
Přej druhému dobré, hledej v něm a podporuj dobro.  A Ježíšovo: 

„plač a raduj se s druhými“, dokládá – neboj se života, který je opravdový! 
Ježíšův zákon lásky musí být a je platný pro všechny. V tomto pochopení 
nemůže být rozdílu mezi rasami a náboženstvími. Není možné přemýšlet o 
nadřazenosti vztahu k Bohu, o dokonalejším pochopení, vnímání a 
přístupu. V této optice pohledu by bylo vlastně velmi jednoduché uskutečnit 
pokoj na zemi. 

Jen to konečně vzít za své. 
 EM V 

 
Konec mužských řádů 

 
Dne 4. dubna 1950 skončil další z řady monstrprocesů, který 

zinscenoval komunistický režim, tentokrát s představiteli mužských 
církevních řádů. Představení klášterů byli obviněni z rozvracení státu a 
rozsudek se u některých z nich vyšplhal až na doživotí. 

Snaha o definitivní likvidaci církve v Československu však tímto 
neskončila. Totalitní režim měl ještě v záloze další kartu, kterou pod 
názvem „akce K“ vyložil o několik dní později. V noci ze 13. na 14. dubna 
obsadily sbory SNB mužské kláštery. Mniši byli odvlečeni do internačních 
táborů, klášterní majetek zabrán a často i vydrancován a zcela zničen. 
Celkem bylo rozvráceno více než dvě stě řeholních domů. A to navzdory 
tomu, že se často jednalo o cenné kulturní dědictví. Nešlo jen o zničení 
kulturního dědictví, ale o mravní devastaci národa. 

Vybral R. Jozíf 
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Touto modlitbou sv ěřil papež František m ěsto Řím, Itálii 
a celý sv ět pod ochranu Panny Marie: 

 
Maria, 
Ty záříš vždycky na naší cestě 
jako znamení spásy a naděje. 
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, 
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově 
a zachovala svou víru pevnou. 
Ty, Záchrano římského lidu, 
víš čeho nám zapotřebí 
a jsme si jisti, že se postaráš, 
aby se, jako v Káni Galilejské, 
mohla navrátit radost a veselí 
po této chvíli zkoušky. 
Pomoz nám, Matko Božské lásky, 
abychom se připodobnili vůli Otce 
a učinili to, co nám řekne Ježíš, 
který vzal na sebe naše utrpení 
a obtížil se našimi bolestmi, 
aby nás – skrze kříž – přivedl 
k radosti vzkříšení. Amen. 
Pod ochranu tvou se utíkáme, 
svatá Boží Rodičko. 
Neodmítej naše prosby v našich potřebách, 
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, 
Panno slavná a požehnaná! 
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, 
u Syna nám smilování vypros, 
Synu svému nás doporuč, 
k Synu svému nás doprovoď. 
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Raffael Santi 
28. března 1483, Urbino – 6. dubna 1520, Řím 

 
Jeho otec Giovanni Santi byl rovněž malířem a svého syna Rafaela 

učil principům humanismu. V roce 1491 zemřela jeho matka Magia di 
Battista Ciarla a 1. srpna 1494 zemřel také jeho otec. Malý Rafael byl pak 
poslán na výchovu ke svému strýci z matčiny strany Bartolomeovi, který byl 
knězem  

Rafael se naučil malovat v malířské dílně Pietra Perugina v Perugii, 
kam patrně přišel v roce 1495 a kde zůstal čtyři roky. Malířským mistrem se 
Rafael stal pravděpodobně v roce 1501. Pak nastoupil do dílny po svém 
otci, kde začal přijímat vlastní zakázky. Prvním zdokumentovaným 
Rafaelovým dílem byl oltář pro kostel San Nicola of Tolentino v městečku 
Città di Castello, na kterém Rafael pracoval v letech 1500 až 1501. 

Na podzim roku 1504 se Rafael přestěhoval do Florencie, kde se 
seznámil s dílem Leonarda, kterého velmi obdivoval, a s Michelangelem, 
se kterým později často soupeřil při různých zakázkách. 

V říjnu roku 1508 Rafael vstoupil do služeb papeže Julia II. v Římě, 
aby vyzdobil jeho soukromé komnaty ve Vatikánu. Tato rozsáhlá zakázka 
pro něj znamenala začátek dlouhodobé exkluzivní spolupráce s papežem 
Juliem II. a poté i jeho nástupcem Lvem X. 

Po smrti papeže Julia II. 21. února 1513 a nástupu nového papeže 
Lva X. se rozšířily i Rafaelovy povinnosti. Po Bramanteho smrti v roce 1514 
byl Rafael jmenován novým architektem chrámu Sv. Petra. 

Mezi Rafaelovy nejvýznamnější práce patřily návrhy na deset 
rozměrných tapiserií s biblickými náměty (de například o výjevy jako 
ukamenování svatého Štěpána, kázání apoštola Pavla v Aténách nebo 
oslepení kouzelníka Elymase). Rafael návrhy dokončil v roce 1516 a poté 
byly zaslány do Bruselu, kde měly být Pieterem van Aelstem vyhotoveny. 
Tapiserie byly v Sixtinské zavěšeny v roce 1519, pak byly v roce 1527 
odcizeny při obléhání Říma, do Vatikánu se vrátily poničené až v roce 
1808.  

Rafael zemřel na Velký pátek 6. dubna 1520 v Římě a na svou 
žádost byl pohřben v Pantheonu. Na jeho náhrobku byl Pietrem Bembem 
napsán verš „Ille hic est Raffael, timuit quo sospite vinci, rerum magna 
parens et moriente mori“, který v překladu znamená „Zde leží Rafael, 
kterého se za jeho života příroda obávala, a po jeho smrti chtěla sama 
zemřít“. 

Spolu s Michelangelem a Leonardem da Vinci je považován za 
nejvýznamnějšího výtvarného umělce té doby.  

Vybral R. Jozíf 

P.S. V letošním únoru bylo v Sixtinské kapli vystaveno zmíněných deset 
tapiserií.  Návštěvníkům Vatikánských muzeí se tak nabídla vzácná příležitost k 
návratu o půltisíciletí zpátky. V posledních letech nebyl Raffaelův cyklus nikdy 
vystaven pohromadě a na původním místě. 
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Mariánská poutní místa 
64. Horní Police – arcid ěkanský poutní kostel Navštívení Panny Marie 

 
 Horní Police se nachází na řece Ploučnici mezi Děčínem a Českou 
Lípou. Jedná se o jedno z předních poutních míst litoměřické diecéze. 

Legenda vypráví, že v Horní Polici v roce 1523 vylovili z řeky 
dřevěnou sošku Panny Marie. Na místě, kde byla soška nalezena, byl 
postaven pískovcový sloup, který je zakončen pozlacenou sochou Panny 
Marie Polické. Obyvatelé Horní Police nalezenou sošku odnesli do 
původního gotického farního kostela z konce 13. století. K sošce vystavené 
na hlavním oltáři přicházeli poutníci z okolí a tím se datuje vznik a tradice 
poutí do Horní Police. 

V roce 1682 byl počet poutníků tak vysoký, že bylo nutno kostel 
rozšířit. Poutní chrám byl stavěn ve dvou etapách. Giulio Broggio postavil 
jádro kostela, stavbu dokončil přístavbou bočních lodí a sakristie Otavio 
Broggio. 

Kostel je trojlodní 
s hranolovou věží. Na 
hlavním dřevěném oltáři   
ze 17.století je skleněná 
vitrina, ve které je 75 cm 
vysoká dřevěná soška 
Matky Boží bez dítěte (z 
počátku 16.století). V oltáři 
jsou uchovávány relikvie 
svatých mučedníků 
Kristina a Pavla, 
přenesené sem 
z římských katakomb 

v první polovině 18.století. 
V roce 1722 přibyla ještě nová volně u vchodu stojící zvonice a v 

následujících letech křížová cesta a fara. Nejen v oktávu svátku Navštívení 
Panny Marie, ale i v ostatních mariánských svátcích sem putovalo mnoho 
poutníků. Zdejší fara byla povýšena na arciděkanství a byla založena 
nadace pro jednoho arciděkana a čtyři kaplany. Výnos schválil 10.září 1723 
litoměřický biskup Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic. 

Papež Klement XII. 6. července 1736 udělil arciděkanu v Polici 
práva používat pontifikálie ad instar abbarum, tzn. právo nosit při slavnostní 
mši sv. biskupskou mitru a pedum (berlu) a mši svatou odsloužit jako 
biskup (dnes je titul arciděkanství spojen jen s poutním místem a právo 
nosit berlu a mitru už bylo zrušeno).  

Vybral R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
2.dubna 2005 zemřel  papež Jan Pavel II. (Karol Józef Wojtyła) 

(15 let) 
4.dubna 1655 pražský světící biskup Josef de Corti v kostele 

Panny Marie Vítězné na Malé Straně slavnostně 
korunoval sošku milostného Pražského Jezulátka 
(365 let) 

5.dubna 1860 se narodil Čeněk Vosmík, český sochař (160 let) 
6.dubna 885 zemřel sv. Metoděj, první moravský arcibiskup a 

slovanský věrozvěst (1135 let) 
7.dubna 1940 zemřel v Brně Josef Kratochvil, čestný člen 

Papežské akademie sv. Tomáše Akvinského za 
šíření křesťanské filozofie (80 let) 

10.dubna 1955 zemřel Pierre Teilhard de Chardin, jezuita, vědec, 
geolog a paleontolog (65 let) 

12.dubna 1870 se narodil Josef Pekař, český historik (150 let) 
13.dubna 1920 se narodil arcibiskup Karel Otčenášek, 

královéhradecký biskup v letech 1989 až 1998  
(100 let) 

13.dubna 1950 komunistická StB v rámci "akce K" přepadla 
mužské kláštery (70 let) 

16.dubna 2010 zemřel Tomáš Josef kardinál Špidlík (10 let) 
17.dubna 1995 byl na faře ve Čkyni zavražděn farář Jan Preisler  
 (25 let) 
19.dubna 1935 zemřel JUDr. František Nosek (85 let) 
21.dubna 1990 poprvé v historii přijel do Československa papež 

Jan Pavel II. (30 let) 
22.dubna 1765 se stal 21.farářem v Kostelci František Bartoloměj 

Boskovský (1765-1805), který mj. vysvětil 10.1. 
1778 kostel sv.Václava v Konojedech (255 let) 

23.dubna 1420 se narodil Jiří z Poděbrad, český král v letech 1458 
až 1471 (600 let) 

29.dubna 1960 zemřel Bohuslav Burian, kněz, zemřel 
v komunistickém vězení na Mírově (60 let) 

 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 25. dubna 2020 
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 Přejeme Vám, ať je doba velikonoční pro vás dobou 
setkání se zmrtvýchvstalým Kristem. Ať vám dá zakusit, že žít pro 
něho a s ním, ať je to kdekoliv, je to největší, co může člověk zde na 
zemi prožít.  
 Autoři časopisu vám všem a vašim blízkým vyprošují 
šťastné a požehnané Velikonoce, plné radosti z Kristova 
zmrtvýchvstání a prožité s vědomím, že jako vstal z mrtvých Pán, 
vstaneme jednou i my. 

 

Ježíš byl vzkříšen, je tvou nadějí, 
již nejsi pod nadvládou hříchu, zla!  
Zvítězila láska, zvítězilo milosrdenství.  
Vždycky vítězí Boží milosrdenství. 

(papež František) 

Požehnané Velikonoce 2020 

 
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. 


