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Vážení čtenáři,  

jsme stále ještě v době velikonoční, a tak se tak nějak 
od nás požaduje, abychom vydávali svědectví o Pánu 

Ježíši. Neboť On je naděje, a to stálá, taková, že na ni můžeme stavět.  
A jeho Vzkříšení je eso v té naději. Nejsme chudáci. Možná jsme zjistili, 
že toto bohatství druzí nemají.  Ale jak však vydávat svědectví o Kristu? 
Uvědomujeme si, že to povídáním, tak moc nejde. Cítíme se nesví. 
Paul Claudel, fran. básník a dramatik, byl dotazován, jestli mluví o 
Kristu. Řekl, že jen tehdy, když se lidé na Něj dotazují. Někdo řekl: „To 
moc není, to je asi málo.“ On odpověděl: „Nemyslím, že by to bylo 
málo. Já se totiž snažím žít tak, aby se mě lidé na Něj dotazovali. 
„Ovšem žít naplno Krista, znamená kromě plnění stavovských 
(pozemských) povinností, vytvářet s Ním jednotu ducha ve slově, ve 
svátostech, a také ve službě. Život s Kristem se nesmí odbývat. O ten 
se musí pečovat. Volbou Krista vždy volíme lepší úděl. Lk 10, 41-42. A 
také samovolně vydáváme svědectví, že Mu dáváme přednost před 
vším ostatním.  

 
Vážení čtenáři, měsíc máj je spojen s oslavou P. Marie. Papež 

František nás vybízí, abychom se modlili modlitbu svatého růžence. A 
tak sami, v manželství, v rodinách se spojujme v modlitbách (růžence) 
kolem P. Marie a rozjímejme o tajemství života P. Ježíše.  

 
Vážení čtenáři, letos bychom chtěli také chodit do přírody a za 

ni děkovat a prosit o dobrou péči o ni. Bez přírody nemáme naději na 
přežití. Právě proto se pro ni musíme angažovat. My křesťané na 
základě světla víry a s podklady z Bible, o ni máme pečovat.  

J. Lízner, administrátor 
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Sv.Filip Neri – 26.května 
 

Filip Neri je světec první velikosti, který zanechal hlubokou stopu ve spiritualitě 
své doby. Narodil se 21. července 1515 ve Florencii. Matka mu brzy zemřela a otec, který 
byl notářem, se znovu oženil. I přesto měl Filip velmi dobré rodinné zázemí, byl čilý a bystrý. 
Mezi florentskými uličníky se choval tak, že mu začali říkat „Filip dobrotisko“. Když dospíval, 
zamiloval si básnictví, hudbu a krásnou krajinu. 

Protože rodina měla blízko k dominikánům, tak 
u nich Filip získal vzdělání. V 18 letech odešel ke svému 
strýci do San Germano (úpatí Monte Casina), tam se 
zřekl nemovitého podílu od strýce ve prospěch své sestry 
a odešel bez peněz do Říma, kde studoval filozofii a 
teologii. V Římě žil velmi asketicky, nepřipouštěl si 
starosti o zítřek, žil především pro přítomnost. Ve dne 
studoval a učil své svěřence, rád žertoval i ochotně 
pomáhal, kde bylo třeba. Ve svých 23 letech začal 
pečovat o nemocné, ošetřoval je, modlil se za ně, 
vyžebrával jim jídlo a těšil je, zabýval se také hodně 
toulajícími se dětmi.  

Sv. Ignác z Loyoly ho přirovnával ke zvonu na 
věži, který je mimo chrám a zve lidi k Bohu. V roce 1549 
se Filip na naléhání svého zpovědníka stal knězem, trávil 
hodně času ve zpovědnici a dal vznik komunitě při kostele 
San Girolamo della Carita. Několikrát mu byla nabízena 
kardinálská hodnost, ale nepřijal ji. Přijal však správu 
kostela San Giovanni dei Fiorentini, kde v roce 1564 
vznikla skupina oratoriánských kněží.  

K jeho žákům patřil např. Cesare Baronio (jeden 
z největších historiků) i pozdější olomoucký kardinál 
František Dietrichstein. V roce 1575 se Kongregaci 
Oratoře dostalo papežského schválení a Řehoř XIII. dal 

oratoriánům kostel Santa Maria Valicella. Na svátek Božího Těla 26. května 1595 se 
naposled vyzpovídal, odsloužil i mši svatou a ve večerních hodinách zemřel.  

Blahořečen byl v roce 1600 a kanonizován v roce 1622 Řehořem XV. Jeho 
ostatky jsou od blahořečení uloženy v jím přebudovaném mariánském kostele Chiesa 
Nuova. 

J.W.Goethe nazval sv.Filipa nejveselejším ze všech světců, Filip pokládal smích 
za vzácný a často také za nezasloužený dar, proto je Filip Neri patronem humoristů.  

Jeho atributem je hůl, klečící, mnich, oratorián, růženec, srdce. 
Vybral R. Jozíf 

 
P.S. Na obrázku je nedávno opravená socha sv. Filipa Neri na Hradčanském náměstí 
v Praze z roku 1715, autory jsou Ferdinand Maxmilián a Michal Jan Josef Brokoffovi. 
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Sv. Jan Nepomucký a znamení času 
 

Výzva k pokání může přijít i z konstelací okolností téměř soukromých. O znamení 
času jde i tehdy, kdy se nehýbají celé národy, anebo kdy nekončí společenské epochy. 
Výzva navíc může být tichá a neopakovatelná. 

V ohnivém 14. století za králů Karla IV. a Václava IV. žilo v Čechách mnoho 
upřímných, horlivých a zbožných reformátorů církevní praxe: augustinián Konrád 
Waldhauser, prelát císařského kancléřství Milíč z Kroměříže, mistr pařížské univerzity Matěj 
z Janova, kanovník pražské svatovítské kapituly Vojtěch Raňkův, pražský arcibiskup Jan 
z Jenštejna atd. 

Všichni se shodovali v tom, že bohatství vzdálilo církev od Kristova evangelia, že 
církev dluží sama sobě i Kristu horlivé kazatele, že už se musí radikálně skoncovat 
s prodáváním pověření ke svátostné službě, 

Je jistě pozoruhodné, že mezi tyto osobnosti usilující o reformu nepatřil ani 
smýšlením, ani osobní životní praxí Jenštejnův generální vikář Jan z Pomuku (Nepomucký). 
Alespoň co o té době zatím známe. Je jisté, že nepatřil ani ke straně kritizované, jinak by 
byl pro reformního arcibiskupa zástupcem nepřijatelným. Nicméně žil, jak žili tehdejší 
preláti, sám měl několik církevních důchodů (beneficií). Měl patrně také dobré jméno na 
královské dvoře, snad byl opravdu zpovědníkem či aspoň rádcem královny. K tomu bylo 
třeba značné diplomacie. Vztahy mezi králem a jeho manželkou, stejně jako mezi týmž 
králem a arcibiskupem byly totiž přinejmenším od Jenštejnova obrácení značně napjaté. 
Jenštejn sám byl navíc přesvědčen, že kýžené reformě církve lze napomoci kromě jiného i 
rozhodným posilováním nezávislé duchovní moci, což krále Václava přivádělo k výbuchům 
vzteku. Věděl generální vikář, že je mezi dvěma mlýnskými kameny? Od jistého času určitě. 
Přesto necouvl, nevyklidil odpovědnou pozici biskupova kanonického zástupce, i když 
arcibiskup sám unikl v akutní krizi z Prahy na svůj hrad v Roudnici. K osudnému výslechu 
na mučidlech tenkrát přivedli kromě Jana ještě dva další preláty. A jeden z nich byl sice 
ztýrán, ale vyvázl. Druhý později dokonce s královským souhlasem získal další výnosné 
místo. Bylo tedy možné tak či onak králově vraždící pomstě uniknout. Jan neunikl. V této 
hodině pravdy se sám rozloučil se svým majetkem, s kariérou, s ideály, s životem. Přišel 
možná do této historické hodiny existenciální pravdy jako bohatý mládenec s vědomím, že 
zlého se poctivě dosud vyvaroval. Ale neodešel smuten jako ten, kdo je příliš bohatý na to, 
aby uměl všechno rozdat a vydat se životní nejistotě „chudých skrze Ducha“. Na výzvu 
svého Mistra k následování odpověděl i vydáním svého života. Snad to byla jediná chvíle. 
Kolik pražských biskupů se v budoucnu o jeho obrácení mohlo opřít v hodině hrůzy? Kolik 
kněží našlo v jeho příběhu odvahu k životní změně smýšlení? A kolik z nás mu vděčí za 
naději, že i nám, stejně málo neobyčejným jako byl obyčejným jeho celý předchozí život, že 
jednou podaří přemoci vlastní sobectví (tedy rozumnost, touhu po klidu, strach, potřebu 
slušné existence mezi ostatními) a vydat se službě do posledních důsledků? 

Vybral R. Jozíf 
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Kup ředu postupujeme jen p řekonáváním krizí. 
(podle knihy J. Zielinského  „365 dní s Mystiky Karmelu“, vydalo 
karmelitánské nakladatelství) 
 
Můj Milovaný poučuje mou duši; 
hovoří k ní v mlčení a uprostřed temnoty. 
(sv. Terezie od Dítěte Ježíše) 
 
Skleníkové podmínky nejsou tím správným prost ředím 
pro duchovní r ůst.  
 
Existují temnoty a soumrak v srdci, které Ježíš dopouští. Přestože je 
vnímáme jako trní kolem svého srdce, ve skutečnosti jsou jeho 
milostí.  Užívá jich, aby formoval lidi velikého srdce.  (Ale jsou i 
takové temnoty, které nepocházejí od něho. Ty si volí člověk sám, 
když ze svého života dělá předsíň pekla). 
Žádná ctnost se nerozvine ani v průměrné míře, tím méně 
v hrdinském stupni, neprojde-li zkouškou protivenství. Její růst je 
nemyslitelný bez toho, že by se člověk opravdu snažil. Skleníkové 
podmínky nejsou tím správným prostředím pro duchovní růst. 
 Základní zákon duchovního růstu zní: nikoli období klidu a 
odpočinku, nýbrž zkoušky jsou těmi rozhodujícími okamžiky 
pokroku. Kupředu postupujeme jen díky překonávání krizí. 
 
Na troskách dosavadního života  
zakoušíme pocity vzpoury.  
 
Mlčení doprovázející duchovní zkoušky je Božím způsobem jednání. 
Do hloubi duše nás zaskakuje, protože je naprosto odlišné od 
zkušeností, jaké jsme udělali se zákonitostmi tohoto světa. Nejenže 
nás to překvapuje, ale také nás to děsí, vyvolává odpor a vytrhuje 
z dosavadního prostředí. Zkoušky jsou přednostním prostorem jeho 
působení, protože nám, tak jako žádná jiná zkušenost, odnímají 
všechno, co bylo až doposud, a zanechávají jen mlčící samotu. 
Zkoušky nás uvádějí na cestu biblického mlčení, které začíná v 
totálním ochromení, tváří v tvář nastalé situaci. Na troskách 
dosavadního života zakoušíme pocity vzpoury a v hlavě se nám rojí 
mračna otázek po smyslu, po důvodech a po budoucnosti. 
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Krize slouží k tomu, 
aby vyšel najevo Ježíš ův tajemný úmysl. 
 
V době krize přestává být situace člověka taková, jaká bývala dříve. 
Proto se objevuje nostalgická touha znovu získat to, co bylo 
ztraceno, protože za původních podmínek jsme se cítili dobře, znali 
jsme je, tvořily náš domov. Modlitba krize se stává často právě 
projevem takové touhy. Prosíme Pána Ježíše, aby se vrátilo to, co 
odešlo. A ačkoli si to vždycky neuvědomujeme, snažíme se 
uspořádat i ten nový svět, který se objeví po odeznění krize, podle 
dřívějších standardů. Máme na to svůj projekt a v modlitbě krize se 
snažíme o to, aby nám jej Pán Ježíš potvrdil. Častým problémem 
modlitby krize jsou takzvaná „osobní hlediska“. Přitom si musíme 
jasně uvědomit, že krize slouží k tomu, aby právě tato „osobní 
hlediska“ odumřela. Modlitba krize se musí otvírat Ježíšovým 
plánům. Vzývání jména Ježíš v modlitbě by nepřineslo nic dobrého, 
kdybychom pod ně podsouvali zároveň i svá „osobní hlediska“. Krize 
slouží k tomu, aby pominulo to, co jsme si budovali o své vůli, 
vycházejíce z vlastních plánů, a aby vyšel najevo Ježíšův tajemný 
úmysl. 
 
V období krize ned ělat zásadní rozhodnutí,  
jen trp ělivě čekat  
 
Ve zkušenostech krize, když všechno vidíme černě, nemáme 
možnost dobře a moudře se rozhodovat. Prostě musíme tu dobu 
trpělivě přečkat. Ona zase pomine, tak jako pomíjí zima, aby 
ustoupila jaru. Na každé takové období máme vždycky dost milosti a 
nikdy nejsme připraveni o Ježíšovu pomoc. Zkušenost vlastní bídy 
účinně zbavuje člověka všech nánosů a přemaleb, za kterými 
ukrýval pravdu o sobě. Jsme-li spokojeni se sebou samými, 
s velikou lehkostí slíbíme Bohu bezmála cokoli. Zkušenost bídy ale 
ukazuje, jak mnoho děr a nedostatků má pořád ještě naše víra a jak 
velkou měrou ještě sloužíme sobě samým a nikoli jemu. Takové 
poznání je ovšem časem veliké milosti.  
 

Z webu Pastorace.cz vybrala Jindra Malíková. 
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Mariánská poutní místa 
65. Hořice na Šumav ě – kaple Panny Marie Bolestné 

 
Na kopci jižně od obce Hořice se nachází zaniklé poutní místo se 

zbytky kaple Panny Marie Bolestné s Božím hrobem v přirozené skalní 
grotě a křížovou cestou (z roku 1850-1851).  

Původní dřevěná kaple Panny Marie Bolestné byla na vrchu 
Randlesberg (dnes U svaté Anny) postavena v roce 1733 jako zmenšená 
kopie kostela ve Svérázu, její pozdější zděná podoba vznikla v letech 
1781–1782. Kazatelnu měla kaple rokokovou s klasicistními prvky. Hlavní 
oltář byl do kaple přenesen ze zrušené jezuitské koleje v Českém 
Krumlově. Oltářní obraz Piety Teferlské byl malovaný na měděném plechu 
a pravděpodobně pocházel z původní kaple. V kapli byly barokní boční 
oltáře svaté Anny a svatého Josefa, malé varhany pocházely z roku 1881. 

K zániku kaple mělo dojít po roce 1965 (zajímavé je, že některé 
zdroje uvádí i rok 1980), kdy se stala obětí demolice, přestože prý měla v 
té době pouze poškozenou krytinu. 

Ke zbytkům kostela se dostanete z parkoviště u Pašijového divadla 
v Hořicích na Šumavě. Zdejší slavné pašijové hry byly zfilmovány již v roce 
1897 a byly obnoveny po roce 1989. 

Vybral R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
3.května 1945 byla potopena loď Cap Arcona, zahynulo asi 4500 

lidé, převážně vězňů z koncentračních táborů  
(75 let) 

5.května 1935 se narodil Jan Konzal, biskup skryté církve  
(85. narozeniny) 

5.května 1990 zemřel JUDr. Vilém Václav Kremer, katolický 
publicista, církevní historik, archivář, vlastivědný 
spisovatel (30 let) 

8.května 1945 skončila druhá světová válka v Evropě (75 let) 
11.května 1905 zemřel v Římě salesián Zefyryn Namuncura, indián 

z kmene Mapuča, který byl 11.11.2007 blahořečen 
(115 let) 

12.května 1820 se narodil Josef Mánes, český malíř a ilustrátor  
(200 let) 

13.května 1990 do Československa přijela nositelka Nobelovy ceny 
míru, řeholnice Matka Tereza z Kalkaty. Setkala se 
v Praze s pražským arcibiskupem, kardinálem 
Františkem Tomáškem a prezidentem Václavem 
Havlem (30 let) 

16.května 1870 se narodil Karel Kašpar, kardinál, pražský 
arcibiskup v letech 1931 až 1941 (150 let) 

16.května 1870 se narodil Antonín Slavíček, český malíř (150 let) 
18.května 1920 se narodil sv. Jan Pavel II., římský papež v letech 

1978 až 2005 (100 let) 
18.května 1920 se narodil Zdeněk Hejl, český lékař a bioklimatolog, 

zakladatel „Hnutí pro život“ (100 let) 
21.května 1995 kanonizoval papež Jan Pavel II. v Olomouci 

blahoslaveného Jana Sarkandera a  blahoslavenou 
Zdislavu z Lemberka (25 let) 

28.května 1805 se stal 22.farářem v Kostelci P.Josef Dobíhal  
(1805-1807) (215 let) 

31.května 1970 pod vrcholem Huascaránu v Peru zahynulo 14 
členů horolezecké expedice Peru ´70 (50 let) 

 
 
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 23.kv ětna 2020 
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Sv. Korona/Št ěpánka 

Památka této mučednice z 3. století se slaví 14. května. Podle údajů, 
které jsou k dispozici, víme, že se stala manželkou Viktora - římského vojáka 
ze Sieny. Oba byli členy rané křesťanské komunity. Sám Viktor byl za svou víru 
popraven stětím. Korona zemřela jako mladá vdova také mučednickou smrtí 
během pronásledování za císaře Antonia Pia nebo Diokleciána. 

Pozůstatky obou manželů se nacházejí v Castelfidardo na pobřeží 
Jaderského moře nedaleko města Ancona. Už v tomto období byl postaven 
kostel, který jim byl zasvěcen, a již v 6. století se sv. Korona uváděla jako 
příklad věrnosti ve víře. V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách a 
ve 14. století je císař Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze. Z 
tohoto období pocházejí i první důkazy o uctívání této světice v Bavorsku, 
Čechách a Dolním Rakousku. Tam a v některých dalších oblastech světa je 
Korona uctívána jako patronka, která chrání nejen před epidemiemi a 
nepříznivým počasím, ale je také symbolem vytrvalosti ve víře.  

 
Porta Apostolorum  (česky Brána apoštolů) 

Byl to benediktinský klášter v Postoloprtech, který vznikl před 
rokem 1119 a zanikl v roce 1420. Byl to zřejmě nejstarší a největší 
benediktinský konvent na dnešním území litoměřické diecéze. 

Dne 20. května 1420 se u Smolnic sešli radikální husité z Loun a 
Žatce. Nejdříve vybili lounští dominikánský klášter a konvent magdalenitek v 
Lounech, benediktinské proboštství v Žatci a pak táhli spolu se slánskými na 
postoloprtský klášter. Vedl je Záviš Bradatý, Petr Obrovec a kněz Petr Špička. 
Část mnichů v čele s opatem Janem se stačila zachránit útěkem, ostatní se s 
klášterními poddanými začali bránit. Když však poznali neudržitelnost svého 
postavení, vzdali se pod podmínkou volného odchodu. Když opouštěli klášterní 
komplex, zapálili husité hořícími střelami budovy kláštera. Bylo to podle 
husitského kronikáře Vavřince z Březové přímo proti vůli husitských vůdců. 
Požár zničil zcela kostel i klášter, kde shořelo nenahraditelné kulturní bohatství 
(knihovna, archiv, obrazy atd.). Např. za opata Jana II. se roku 1405 připomíná 
zdejší velmi bohatá knihovna se vzácnými rukopisy, která podle Bohuslava 
Balbína (v díle Bohemia Sancta) měla největší počet rukopisů v zemi 

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. 


