
OKO EKUMÉNY  
 

Nebeský Otče,  
ty chceš, aby všem lidem bylo pomoženo a aby přišli k poznání tvé 
pravdy. Otevři tedy svému Slovu dveře a nakloň srdce mnohých ke 
svému svědectví. 

Zmař všecku radu bezbožných a násilníků a doveď svou věc 
k vítězství proti všem, kteří se staví proti tobě a tvému svatému Slovu. 

Zachovej všecky, kdo tě znají, ve známosti své pravdy a dej jim 
ústa své moudrosti, jímž nikdo nebude moci odolat, aby svět poznal, že 
se ti nikdo nevyrovná a že ty jsi jediný Pán skrze Ježíše Krista, svého 
Syna. 

                                                                  Martin Luther 

 
Milí přátelé, přijměte toto vybídnutí na spoluutváření našeho 

farního časopisu Anděl. 
 
Možná vás oslovuje nějaký citát, možná skládáte básně, určitě 

jste přečetli zajímavou knihu, máte zajímavý zážitek, výlet…. podělte 
se s ostatními. Zkusme být sami sobě inspirací. 

 
Uzávěrka čísla je 20. každého měsíce. Příspěvky posílejte na 

adresu: 
marivecerova@seznam.cz  
 

Příspěvky zasílejte nejlépe ve formátu WORD. 

 
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. Za obsah článku ručí jeho autor. 
 

KOSTELECKÝ  AN DĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 3.      XIX.ro čník         Vychází v březnu 2021 
 

     
 

 

Světový den prarodi čů a senior ů 

 

Papež František o svátku Uvedení Páně do 
chrámu (2.února) připomněl, že dva staří lidé – Simeon a Anna, 
osvícení Duchem svatým, rozpoznali v Ježíši Mesiáše.  

Papež dále řekl, že Duch svatý ještě dnes podněcuje 
v seniorech moudré myšlenky a slova: jejich hlas je cenný, neboť chválí 
Boha a uchovává kořeny národů. Připomínají nám, že stáří je darem a 
prarodiče jsou spojujícím článkem mezi různými generacemi, aby 
mladým lidem předávali zkušenosti života i víry. Na staré lidi se 
mnohdy zapomíná, nepamatujeme na toto bohatství předávaných a 
uchovávaných kořenů.  

Proto se papež rozhodl ustavit Světový den prarodičů a seniorů, 
který se v celé církvi bude konat každou čtvrtou neděli v červenci (letos 
tedy 25.července 2021), v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a 
Anny, Ježíšových prarodičů.  

Je důležité, aby se prarodiče setkávali s vnuky a naopak, 
protože, jak říká prorok Joel, prarodiče před svými vnuky sní a mají 
vidění, kdežto vnuci poté, co načerpají z prarodičů sílu, jdou dál a 
prorokují.  

Vatikánský rozhlas
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Polozapomenutý český kostel v Římě 
 

Od 14.století se v Římě vedle 
národních poutnických hospiců začínají 
objevovat i „národní kostely“. Český 
špitál svatého Václava na Via dei 
Banchi Vecchi založil Karel IV. v roce 
1378, národní kostel však při něm již 
nevznikl, protože Karel IV. zemřel. 
Svého zemského patrona mohli čeští 
návštěvníci Říma uctít u oltáře svatého 
Václava v bazilice svatého Petra, 
v 17.století je pak také přitahovala 
karmelitánská Panna Marie Vítězná 
s památkami na bělohorskou bitvu. 

České země byly ale také 
součástí Svaté říše římské a pro její 
obyvatele byl založen roku 1386 špitál 
a o něco později i kostel Santa Maria 
dell´Anima, na začátku 16.století 
přestavěný v monumentální halové 

trojlodí. Kostel se nachází v klidné uličce nedaleko Piazza Navona. 
Špitál s kostelem sloužily sice převážně Němcům, ale domovské 

právo tu měli i obyvatelé neněmeckých říšských teritorií, například Nizozemci 
nebo Češi. Svědčí o tom i řada náhrobků, které v kostele najdeme. Nejvyšším 
protektorem kostela byl habsburský císař a hned za vchodem se nachází 
náhrobek jednoho z habsburských arcivévodů. Je to Ondřej Rakouský (1558-
1600), rodák ze zámku Březnice u Příbrami, „tajný“ syn Ferdinanda Tyrolského 
a jeho stavovsky nerovné manželky Filipíny Welserové. Ondřej v dospělosti 
získal od papeže potvrzení legitimního původu a kardinálský titul. Byl biskupem 
v Kostnici a Brixenu. Zemřel v Římě jako poutník o milostivém létě 1600. 

V kostele má též náhrobek jistý Johannes Schütz Bohemus, 
pocházející z Lokte, byl fundátorem Lorenzettovy Piety z roku 1530. V podlaze 
kostela objevíme náhrobní desky Jana Arnošta z Harrachu (1705-1739), 
staroboleslavského probošta, nebo mladého Karla Josefa Kounice (1715-
1737), bratra Václava Antonína, známého ministra Marie Terezie. Výraznější 
český akcent kostel získal, když po zániku Svaté říše římské na začátku 
19.století přešel protektorát na rakouského císaře.  

Roku 1875 proběhla historizující adaptace interiéru na podnět 
tehdejšího rektora Animy Karla Jäniga, rodáka z jihočeských Malont. Byla 
tehdy nově vyzdobena česká kaple svatého Jana Nepomuckého. Vymaloval ji 
ředitel vatikánských sbírek malíř Ludwig Seitz, který je také autorem oltářního 
obrazu Jana Nepomuckého s Janem Sarkandrem (viz obrázek). 

Vybral R. Jozíf 

Z historického kalendá ře 
 
1.března 1911 se narodil Engelmar Unzeitig, mučedník blíženské 

lásky, „německý Maxmilián Kolbe“, „anděl Dachau“ 
(110 let) 

2.března 1876 se narodil Pius XII. (Eugenio Pacelli), římský papež 
v letech 1939 až 1958 (145 let) 

5.března 321 římský císař Konstantin I. Veliký zavedl v souladu 
s požadavky bible, nedělní odpočinek (1700 let) 

6.března 1606 zemřel Zbyněk Berka z Dubé, pražský arcibiskup 
v letech 1593 až 1606 (415 let) 

7.března 1816 zemřel Karel Václav Ignác Thám, český spisovatel, 
herec, buditel (205 let) 

8.března 1731 zemřel Ferdinand Maxmilián Brokoff, sochař 
a řezbář českého baroka (290 let) 

8.března 1866 se narodil Leopold Prečan, olomoucký biskup 
v letech 1923 až 1947 (155 let) 

10.března 1911 se narodil Jaroslav Kadlec, český církevní historik  
(110 let) 

13.března 1516 zemřel Vladislav Jagellonský, český a uherský král 
(505 let) 

16.března 1961 zemřel Václav Talich, český dirigent (60 let) 
22.března 1471 zemřel český král Jiří z Poděbrad (550 let) 
23.března 1606 zemřel sv.Turibius z Mongroveja, arcibiskup Limy, 

patron Peru (415 let) 
25.března 1631 byla na pražských Hradčanech slavnostně 

vysvěcena kaple Loreta (390 let) 
28.března 1811 se narodil sv.Jan Nepomuk Neumann, čtvrtý 

filadelfský biskup v letech 1852 až 1860 (210 let) 
 

Přesně 8. března 1956 spadla v údolí Bílého Labe obří lavina 
nemající v Krkonoších obdoby. Masa sněhu, jež zdevastovala Labský důl, 
utrhla v podstatě celé Zlaté návrší. Dolů se řítily tisíce kubíků sněhu, který 
pod hromadou jako třísky polámaných staletých stromů vydržel dva roky.  
 

 
Uzávěrka p říštího čísla je 27. b řezna 2021 
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- Nesmíme být těmi, kdo mají a kdo se „sklánějí“ k těm, kteří nemají, ale 
těmi, kdo se přicházejí sdílet jako rovný s rovným. 
 
-Nesmíme být těmi, kdo neustále dávají, ale těmi, kdo druhé vyzývají, 
podněcují a pomáhají jim, aby dávali. 
 
-Když druhému něco nabídneme, tímto něčím ho obohatíme, ale on sám 
zůstane takový, jaký byl.  Když někomu pomáháme, aby překonal sám 
sebe, působíme, že bude víc svobodným člověkem, jak si to přeje Bůh. 
 

Pane, zvykli jsme si neustále se „obětovat“ a jsme na sebe pyšní. 
Naučili jsme se slovům, které máme říkat, úsměvům, které máme 
rozdávat, skutkům, které máme vykonat, a tiše si myslíme: že jsme dobří 
křesťané, laskaví, dobří služebníci svých bratří. Ale….. budeme někdy 
„služebníci neužiteční“, tak, jak jsi to od nás chtěl? Protože díky té naší 
obětavosti, druzí zůstávají malí a závislí, zatímco my jsme velcí a mocní. 
Oni jsou stále chudí a my stále bohatí. 

Dnes Tě prosíme, Bože!  Ať se mnohem méně obětujeme, 
abychom mnohem více milovali. Ať přispíváme k tomu, aby druzí rostli, 
zatímco my se budeme umenšovat. Ať z nich učiníme zachránce, místo, 
abychom je sami chtěli zachránit. Ať umíme o něco požádat, stejně jako 
dávat. A pak už nebudeme „dobrodinci chudých“, ale bratři svých bratrů.  A 
všichni budeme moci říkat OTČE „NÁŠ“ 
 
          Volně sestaveno z knihy - Bůh mě čeká / Michel Quoist / 
 

Vybrala Marie Večeřová 

 
1600 let Benátek 

 
Toto severoitalské město, které se nachází na laguně 

s nadmořskou výškou 0 metrů nad mořem, bylo podle legendy založeno 
25. března 421. 

Počátek Benátek sahá do doby stěhování národů, kdy obyvatelé 
severní Itálie hledali útočiště před barbary na bahnitých ostrovech. Z osad 
na laguně pak vznikly Benátky. Město na rozdíl od jiných nebylo závislé na 
zemědělství, nemělo potřebné pozemkové a surovinové zázemí, Benátky 
se zaměřily na obchod s Orientem, který neustále vzkvétal. 

Vrchol Benátek přišel až v 15. a 16. století, kdy se staly 
významnou metropolí umění, hlavně výtvarného, ale také architektury. 

R. Jozíf 

Spása? 
 

Hlavní příčinou krize křesťanství a víry je pojetí křesťanství 
výlučně jako náboženství osobní spásy. Příčinou je, že se křesťané a 
církve zříkají účasti na řešení společenských problémů. Ale ten, na 
kterého se odvolávají jako na svého zakladatele a duchovního učitele, 
vůbec nežil jen svým osobním životem. 

Veřejné působení Ježíše bylo opravdu společenské. Své 
příznivce získával tím, že s nimi řešil společné problémy, vyjadřoval se 
k soudobým názorům, postojům, k soudobé morálce. Jeho zájmem 
bylo přivést ke spáse nejen celý Izrael, ale i všechny pohany. Jeho 
cílem se nebylo jen modlit se svými příznivci za svou spásu, ale 
zvěstovat evangelium celému světu. Zadání křesťanství nestálo na 
pojetí výlučně jako náboženství osobní spásy. 

Biblický příslib lásky a spásy nebyl nikdy věnován nějakému 
jednotlivci. Spása nebyla chápána z pohledu, že jsme osobně dokonalí, 
ale že jsme součástí těla Kristova (milovaného společenství). Není to 
tak, že já budu individuálně spasen a společnost zůstane mimo a beze 
změny. 

Kristovo učení je postaveno na jednotě soukromého a 
veřejného života. Nelze si namlouvat, že jsem morálním člověkem a 
dobrým křesťanem v osobním životě a zároveň bezcitným 
vykořisťovatelem, nemorálním representantem moci ať v zaměstnání či 
jako hlava rodiny. 

Došlo k radikálnímu odtržení osobní morálky od morálky státní. 
To, co je pro osobnost nepochybnou nepravostí a hříchem (lež, 
zabíjení, egoismus, kořistnictví) je ve společenské funkci pokládáno za 
dobré ve jménu státu a národa. Přestává existovat odpovědnost 
osobního svědomí, které je přeneseno na kolektiv. 

Dnes jsme zcela zaujati spásou jednotlivců a nemáme žádnou 
horizontální odpovědnost jednoho k druhému. Proto také nás nezajímá 
obecná spravedlnost, války, ani nová generace, která se nechce jen 
modlit, ale chce pomoci světu, zachraňovat planetu. 

Námi privatizovaná spása pak nikdy nemůže přerůst ve 
společenskou změnu. Jestliže totiž věříme, že hlavním záměrem 
Ježíše je poskytnout možnost osobní, individuální spásy, pak je až 
příliš snadné myslet si, že spása nemá nic společného s lidskou 
historií, s válkou nebo nespravedlností, s ničením přírody.  

J.E.S. 
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Mariánská poutní místa 
74. Chlum u T řebon ě – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Kostel nechal vystavět v letech 

1737-1745 majitel chlumeckého 
panství hrabě Jan František 
z Fünfkirchenu jako projev díků Panně 
Marii za záchranu svého života 
(událost je znázorněna v kupoli 
kostela).  

Kostel je ve tvaru barokní 
centrály s pěti věžemi, které 
symbolizují jméno Fünfkirchen. 

Současně s kostelem byla 
zbudována krypta pod kostelem, v níž 

byli později hrabě Jan František i jeho manželka pohřbeni. Odpočívá zde i 
následný majitel chlumeckého panství hrabě Eduard Stadion Tannhausen a 
jeho manželka. 

Vzhledem k přílivu poutníků kostel časem prostorově nedostačoval, 
proto byl v roce 1804 západním směrem prodloužen. Nad vchodem na 
západní straně je umístěn rodový znak hrabat z Fünfkirchenu. 

Freska nad oltářem znázorňuje scénu nanebevzetí Panny Marie, jíž 
přihlížejí apoštolové. Fresky z původní výzdoby kostela, krom té v kupoli, byly 
kdysi zabíleny a byly odkryty až v roce 1942, při celkové rekonstrukci interiéru. 
Restaurátorem byl malíř Jiří Jelínek, který působil na jihu Čech v období druhé 
světové války. 

Za pozornost stojí freska ze života sv. Františka z Pauly nad 
arcivévodskou oratoří, freska vyhnání z ráje nad panskou oratoří, sv. Boží 
Trojice uprostřed chrámu a freska pod kůrem. Ta vznikla v roce 1945 na 
náklady děkana P. Jana Kubisky a jejím autorem byl opět Jiří Jelínek. 
Znázorňuje procesí s P. Kubiskou a dalšími autentickými postavami, které se 
konalo jako poděkování za konec druhé světové války. V centru fresky je 
Panna Maria v modrém plášti, královna míru. Před ní klečí dva čeští patroni sv. 
Václav a sv. Jan Nepomucký. Holubice s olivovou ratolestí v zobáčku značí 
konec pohromy. 

Zasklenou oratoř naposled využíval mecenáš chrámu, následník trůnu 
arcivévoda rakouský František Ferdinand d´Este (1863–1914), který se 
významně zasloužil o zdejší panství. Z Chlumu odjížděl 23. června 1914 
s chotí na manévry do Bosny. 

Kostel má čtyři zvony. Za obou světových válek byly rekvírovány. Po 
prvé světové válce se sem vrátily, po druhé nikoli. Byl ponechán jen umíráček, 
který časem puknul. Farníci se opakovaně skládali – jak na zvony, tak na nové 
varhany nebo obnovu fresek. Poslední zvon byl ulit v Brodku u Přerova a 
zavěšen na hlavní věž v roce 1967. Je věnován Panně Marii, královně Čech. 

K areálu kostela patří dvouramenné schodiště, barokní sochy 
světců z mušlového vápence – ze strany náměstí jsou to sv. Florian a sv. 
František Xaverský, na jižní straně u kostela sv. Dominik a sv. Alois 
z Gonzagy, kolem schodiště pak sv. František z Pauly, sv. František 
z Assisi, sv. Ignác z Loyoly, sv. Josef, sv. Antonín Paduánský a z šedé žuly 
sv. Jan Nepomucký. 

Ke kostelu směrem od hráze rybníka vede cesta s 15 zastaveními 
křížové cesty z roku 1755. Celý komplex areálu kostela končí na mostku 
na hrázi sochami sv. Anny s Marií a sv. Jana Nepomuckého. 

R. Jozíf 

 
PŘÍLIŠ SE OBĚTUJEME 

Jiří a Jana 

Vracel jsem se z práce, když mě na chodníku zastavil soused: „Až 
budete mít chvilku čas, pane Jiří, byl byste tak laskav a přišel se podívat na 
mou pračku? Není možné ji spustit“ - „Ale jistě, třeba hned, chcete-li, 
vyběhnu jenom nahoru pozdravit svou ženu a hned se vrátím“. Díval se na 
mě jak pracuji a řekl mi : „ Vidím, že se v tom vyznáte!“ Byl jsem šťastný, 
cítil jsem ho vedle sebe, jak září obdivem a uznáním. Když jsem si balil 
nářadí, prohlásil jsem: „Příště, až budete něco potřebovat, neváhejte a 
dejte mi vědět“. Vrátil jsem se ve velmi dobré náladě, spokojený, protože 
„jsem se obětoval“. Doma mi má žena Jana naráz zkalila radost otázkou: 
„Vysvětlil jsi mu, v čem byla ta závada, aby ji příště poznal a mohl si ji 
opravit sám?“ – NE, na to jsem ani nepomyslel, nejspíš jsem byl rád, že 
budu mít později další příležitost ukázat mu své schopnosti a ochotu. 

Často si neuvědomujeme, jak díky naší neustálé obětavosti, 
činíme své blízké a přátele závislými. Je ponižující, když člověk neustále 
potřebuje druhé. Když objevíme, že druzí potřebují nás, je to povznášející. 
Příliš často držíme své blízké v podřízenosti. I když oni tuto závislost ze 
své lenosti či nevědomosti přijímají, nemáme právo, jim k tomu dávat 
příležitost, aniž bychom jim zároveň nabídli možnost povyrůst, 

;Ježíš v Káně vyžadoval práci od služebníků, Samařanku žádá o 
vodu, když rozmnožoval chleby, vědomě použil skromný dar malého 
chlapce, několik ryb a několik chlebů, aby učinil zázrak při rozdělování.  
Zachea žádá o pohostinství. Bůh nás chce „zapojit do činnosti“. S ním 
dovršujeme Stvoření světa. Kdyby jednal sám, dílo by bylo dokonalejší, 
ALE ČLOVĚK BY BYL MENŠÍ. Aby se tajemství Stvoření, Kristova Vtělení 
a Vykoupení mohlo rozvíjet v čase, k tomu je nutná naše spoluúčast. 
Společně Bůh a my, budujeme Království.  Bůh nechce nic dělat bez nás. 
Na nás nechává odpovědnost za činy. 


