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

(papež František) 

  
 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. 

 
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  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 4.        XIX.ro čník        Vychází v dubnu 2021 
 
   

 
 
 

NÁŠ CÍL 
 

VZKŘÍŠENÍ ŘÍKÁ, že hmota a duch spolupracovaly od 
prvního momentu velkého třesku. Vzkříšení není zázrak, který je 
třeba dokázat: je manifestací celosti, kterou máme všichni zakusit, 
dokonce v tomto čase – v ČASE, KTERÝ JE SÁM O SOBĚ 
VÝZNAMNÝ A ODHALUJÍCÍ CELEK.  Když „se čas naplní“ (Mk 
1.15), jako ve chvílích lásky, zrození dítěte, jednoty, pokojné smrti 
nebo krásy, tehdy jsme zakusili moment věčného života. 

 
Vzkříšení nastává, když jeden moment odhalí smysl všech 

momentů. Bez takových okamžiků bude pro nás příliš těžké 
představit si vzkříšení, anebo po něm naopak budeme toužit jako 
nikdo jiný, což je ve stručnosti – význam cnosti naděje. 
 

Zmrtvýchvstalý Kristus je trvalou ikonou lidství v jeho 
konečném a naplněném údělu. Je zárukou a garancí toho, co Bůh 
udělá se vším naším ukřižováním. Konečně můžeme smysluplně žít 
s nadějí. 
 

Naše bolesti se nyní stávají domovem pro naše nejv ětší 
naděje.                                                                                                                     

R. Rohr 
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Mariánská poutní místa 
75. Cholina – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Obec Cholina se nachází na okraji Hanácké 

roviny asi 15 km od Olomouce a nejstarší zmínky o 
Cholině můžeme dohledat na listině z roku 1141, kdy 
jsou zdejší pozemky zahrnuty pod majetek olomoucké 
kapituly. Důležitá zmínka o zdejší farnosti pak pochází 
z roku 1326, kdy Adam z Choliny dovoluje 
premonstrátskému klášteru na Hradisku právo 
obsazovat faru svými kněžími a spravovat její majetek 
(tzv. patronátní právo). S cholinskou farností byli 
premonstráti spojeni až do roku 1784, kdy byli zrušeni 
Josefem II.  

Již v první polovině 17. století byla Cholina 
považována za významné poutní místo, a to především 
díky gotické soše Panny Marie Cholinské (na obrázku 
vlevo), která pochází z počátku 15. století.  

Zdejší kostel byl postaven patrně již 
ve 13. století, počátkem 14. století byl pak přestavěn do 
gotického slohu. Současná podoba kostela pochází 
z poloviny 19. století, kdy byl chrám přestavěn 
v novogotickém stylu. Roku 1605 byla ke kostelu při 

severní straně postavena kaple sv. Anny. Kaple pro malé využití zanikla a 
dnes ji připomíná pamětní deska, která se nachází nad sakristií. 

V kostele se nachází tři oltáře. Hlavní z nich zasvěcený Nanebevzetí 
Panny Marie byl pořízen v polovině v 18. století a je stylizován do barokního 
slohu. Další dva pocházejí z přestavby kostela v polovině následujícího století 
(na pravé straně od vchodu oltář sv. Josefa, na levé sv. Filomény). 

Cholinský kostel se může pochlubit dvěma zvony, které pocházejí 
z první poloviny 16. století. Jedná se o zvon Panny Marie a sv. Anny vážící 
100 kg a sanktusník. K těmto zvonům je nutno v současnosti přičíst ještě 
zvony sv. Vojtěcha a svatých Cyrila a Metoděje, sv. Zdislavy a sv. Jana 
Sarkandra, a sv. Josefa, které byly pořízeny roku 1997. 

Kromě již zmíněné sochy Cholinské madony pochází z cholinské 
farnosti vzácná pieta z 2. poloviny 16. století, jež nese název Oplakávání a je 
v současnosti umístěna v arcidiecézním muzeu. K dalším památkám můžeme 
přičíst barokní obraz Panny Marie Nanebevzaté pocházející z roku 1749. 
Významné jsou i renesanční náhrobky držitelů haňovského a chudobínského 
panství, které se nacházejí přímo v presbytáři kostela 

K literárním památkám je nutno zmínit tzv. „Antifonář cholinský“ z roku 
1589 a nezvěstnou pamětní knihu roku 1716, která zachycuje farní dějiny do 
roku 1872. 

R. Jozíf 

Z historického kalendá ře 
 
7.dubna 1506 se narodil sv.František Xaverský, jezuitský kněz  

a misionář (515 let) 
12.dubna 1961 první člověk na oběžné dráze Země – J.A.Gagarin 
 (60 let)  
17.dubna 1711 zemřel Josef I., císař a český a uherský král (310 let) 
18.dubna 1936 se narodil Jan Sokol, český filozof, publicista a 

politik (85. narozeniny) 
19.dubna 1851 zemřel Jiří František August Buquoy, který v roce 

1838 založil přírodní rezervaci Žofínský prales 
 (170 let) 
21.dubna 1556 přišlo prvních 12 jezuitů do Prahy a usadili se 

v bývalém dominikánském klášteře u sv. Klimenta 
na pražském Starém Městě (465 let) 

21.dubna 1941 zemřel Karel Kašpar, kardinál, pražský arcibiskup 
v letech 1931 až 1941 (80 let) 

22.dubna 1616 zemřel Miguel de Cervantes, španělský básník a 
spisovatel (405 let) 

22.dubna 1956 zemřel Jan Šrámek, katolický kněz, politik (65 let) 
23.dubna 1616 zemřel William Shakespeare, anglický dramatik a 

básník (405 let) 
23.dubna 1901 se narodila Růžena Vacková, profesorka Karlovy 

univerzity, katolická aktivistka (120 let) 
23./24.dubna 1981 zemřel Přemysl Coufal, tajně vysvěcený kněz  

(40 let) 
26.dubna 1921 se narodil Václav Vaško, český katolický publicista 

(100 let) 
26.dubna 1986  došlo k havárii v jaderné elektrárně Černobyl 
 (35 let)  
28.dubna 1951 zemřel Josef Koutný, český katolický kněz, teolog 

rektor Cyrilometodějské smírné kaple na hoře 
Olivetské, umučen při výslechu (70 let) 

29.dubna 1911 se narodil Jaroslav Šlezinger, český sochař, vězeň 
nacismu i komunismu (110 let) 

22.-29.dubna 1956  se v Praze konal historický II.sjezd československých 
spisovatelů, který kritizoval zasahování státních a 
stranických orgánů do literární tvorby (65 let) 

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 23. dubna 2021 
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Dobytí Českého Brodu 17.dubna 1421 
 

Vývoj tohoto celkem dobře prosperujícího města (tehdy zvaného 
Biskupský Brod, protože patřilo do majetku pražských arcibiskupů) na 
určitou dobu přerušily husitské války.  

V roce 1418 se rozpadl českobrodský distrikt a v roce 1420 v bitvě 
pod Vyšehradem padl zástavní majitel města Jan Sekretář z Kostelce nad 
Černými lesy. Po zmíněné bitvě pod Vyšehradem (1.11.1420) se císař 
Zikmund zastavil v Českém Brodě, aby zde pochoval mimo jiné uherského 
šlechtice (asi Petera Kompolta z Nány) 

Dne 16. dubna 1421 přes Čelákovice a Kounice k Českému Brodu 
přitáhli pražští husité pod vedením Jana Želivského, aby se tu spojili 
s vojskem orebských a poděbradských husitů. Hned druhý den ráno 
muselo město a jeho obránci čelit jejich útoku. Útočníkům trvalo pouze 
několik hodin dostat se přes hradby a město dobýt. Obránci si pro svůj 
poslední úkryt vybrali pochopitelně kostel, který je však neuchránil, protože 
byl zapálen. Kdo se pokusil o útěk z plamenů, byl tak jako tak zabit. 
Uhořelo zde údajně 200 osob a sedmnáct katolických kněží, kteří sem 
přišli hledat útočiště z širšího okolí, včetně místního faráře Jana z Duban, 
zemřel též rychtář Franěk, měšťané Heřman, Fencl a další, písař Mikuláš 
Navara, řečený Čber, byl zabedněn v sudu a upálen (před 21 měsíci unikl 
první pražské defenestraci). Efekt zastrašení zafungoval znamenitě. Okolní 
města raději kapitulovala. 

Vybral R. Jozíf 
 

P.S. Mistr Jan Hus v jednom listě z Kostnice napsal: 
 

Prosím pány, aby své chudině milostivě a spravedlivě vládli. 
Prosím měšťany, aby poctivě obchodovali. Prosím řemeslníky, aby si 
rovněž poctivě ve své práci vedli. Prosím sluhy, aby svým pánům a paním 
věrně sloužili. Také prosím, abyste se milovali, dobrých násilím tlačiti 
nedali a pravdy každému přáli. 

 
Tak mě napadá, že ten list asi Jan Želivský 

nečetl nebo jej špatně pochopil. Jako pak ještě 
mnohokrát v českých dějinách. 

 
P.S. Na obrázku je znak Konráda z Vechty, 

posledního pražského arcibiskupa, kterému patřil 
Český Brod. 

 

P.S. V roce 1996 byla Cholínská madona ukradena a trvalo deset let, než ji 
vypátrali detektivové ve Vídni. Domů do hanácké vesnice se vzácná socha 
Milostné madony vrátila až v roce 2009, ale s poškozeným lakem a taky bez 
korunek. V roce 2019 se dočkala nových šperků. 

Dřevěná plastika Madony s Ježíškem o celkové výšce zhruba 130 
centimetrů byla vytvořena kolem roku 1405 v období takzvaného krásného 
slohu. Podle odborníků jde o mimořádně kvalitní sochařské dílo s motivem 
Panny Marie podávající jablko Ježíškovi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
TY JSI TO 

 
 Prostor neexistuje jinak než v Bohu. Není žádný čas vně Boha. Bůh je 

krásou vší krásy. Ti, kteří se otevřou přátelství s Bohem, prožívají přátelství 
s Bohem – je to až takhle jednoduché. JSTE TÍM, CO HLEDÁTE A TO JE 
DŮVOD, PROČ TO HLEDÁTE. 

Boží život a láska proudí skrze vás, jste-li ochotní to dovolit. To je 
hlavní význam víry-odvážit se důvěřovat, že by Bůh mohl mít, může mít a má 
s námi věčný soucit. Všichni, kdo požádali Ježíše, aby je uzdravil, nebo jim 
pomohl, vykonali tak tento jednoduchý akt důvěry, který nezůstal nevyslyšen – 
a tak došlo k onomu proudění a k jejich uzdravení. Žádný jiný předpoklad nebyl 
nikdy nutný. 

Pokud hledáte Boha, již jste se s něčím božským uvnitř sebe setkali. 
Pokud jste se s tím už setkali, budete to hledat a nacházet všude. 
                                                                          (Nesmrtelný diamant, Rohr)                                                                                                  

eMVé 



Anděl 4/2021                                                                         Anděl 4/2021 

4                                                       9
                            

Vladimír Boublík: Teologie mimok řesťanských náboženství 
 

Chtěla bych vám přiblížit knihu Vladimíra Boublíka (1928–1974) 
Teologie mimokřesťanských náboženství. Přestože kniha vyšla před více jak 
čtyřiceti lety, je stále živá a aktuální, protože ji napsal autor (katolický teolog a 
kněz), který má nejen duchovní vhled, ale i vzácnou schopnost     fakta a 
pojmy přehledně utřídit a autenticky a srozumitelně je vyjádřit. Navíc   velice 
čtivě, živým a barvitým jazykem. Kniha je tudíž zajímavá nejen pro studenty a 
odborníky, ale i pro laiky.  
 Vladimír Boublík knihu představuje, jako odpověď na výzvu 2. 
Vatikánského koncilu k mezináboženskému dialogu a na touhu křesťanů po 
hlubším poznání pravdy a zhodnocení nekřesťanských náboženství… 
náboženství zkoumáme ve světle křesťanské víry… 
 Kniha je přehledně strukturovaná: Předmluva, Úvod a dvě základní 
části, rozdělené do nemnoha kapitol a podkapitol. 

V Předmluvě se autor mimo jiné vyznává, že kniha nabízí uspořádaný 
pohled a zkoumá náboženství ve světle zkušenosti víry a ve výhledu dějin 
spásy. V Úvodu autor řeší otázky spojené s pojmem teologie náboženství. 
Autor zdůrazňuje, že se nezaměřuje na dějinný pohled, ale na spásný význam 
náboženství. V průběhu dějin se teologie příliš nezabývala pojednáním o 
náboženství a nežidovská náboženství se nazývala modloslužbou, z pohledu 
Písma. Tehdy byl názor takový, že různá náboženství nepřispívají k přípravě 
„spásy“ národů a modloslužba byl těžký hřích. I když se připouští, že jsou i 
„svatí pohané“. Později (tridentský snem) se v souvislosti s misijní činností 
začaly objevovat první díla o mimokřesťanských náboženstvích. Také 
apologetika za pomoci teodiceje začíná prohlubovat filosofické učení o pravdě 
náboženství. Filosofie nachází „náboženský smysl“   v každém národě 
v průběhu dějin, odlišně katolická teodicea, ta se zaměřuje na důkazy Boží 
existence, na pravost náboženství a to je jedině náboženství křesťanské. Tyto 
rozdíly v pohledu na náboženství vyvolaly obtíže a spory mezi přístupem 
teologů a filozofů a Boublík je zde reflektuje a cituje. Např. Karel Rahner dává 
teologii nový směr a tvrdí, že náboženství vytvářejí „oprávněné cesty spásy“ 
pro ty, kteří jdou cestou svého náboženství, nazval je „bezejmennými křesťany“ 
a jsou ve stavu nevyslovené víry.  Druhý vatikánský koncil přijal nově 
zaměřenou teologii náboženství a učení o spásném významu náboženských 
dějin.  Boublík je přesvědčen, že teologie náboženství ještě není uspořádána a 
nenašla řešení pro všechny otázky, proto si musí nejprve položit otázku po 
vlastním způsobu práce a vlastních teologických základech1 a musí se vymezit 
vůči ostatním vědám a ujasnit si postup zkoumání náboženství. Dále se autor 
zamýšlí nad vztahem teologie a náboženských věd.   
 
                                                           
1 Boublík, V: Teologie mimokřesťanských náboženství, str. 55. 

Když v Anglii zemřel můj dávný učitel z VŠE a pozdější přítel a 
spolupracovník Luděk Rychetník, byl jsem aspoň u ukládání urny s jeho 
ostatky do rodinného hrobu na Olšanech. Vdova po Luďkovi Marie 
opouštěla byt na Vinohradech, který tam měli po Luďkově mamince. 
Korpus - jen tělo ukřižovaného Krista tam měli na stěně, jeho převoz do 
Anglie byl komplikovaný, i pro získání souhlasu Ministerstva kultury. A tak 
mi vdova Marie "corpus Christi" nabídla, a já ho s vděkem přijal. Řezba to 
byla umělecká, ale potřebovala restaurování.  

Vzpomněl jsem si na akademického sochaře a restaurátora Josefa 
Kuldu, kterého jsem znal před lety jako farníka u sv. Matěje a sv. Václava v 
Dejvicích. Mezitím uběhlo 30 let, a 90.letý umělec už skončil svou práci. 
Dílna mu ale zůstala, a tak mne neodmítl, sám nabídl, že ke korpusu 
dodělá kříž. Chvíli to trvalo, dlouho nebyl Mistr s výsledkem své patrně 
poslední práce spokojen, ale před loňskými velikonocemi byl hotov.  

Už v běžící pandémii předával na Zelený čtvrtek dílo mé dceři v 
Praze, a od loňského Velkého pátku mám kříž na stěně chalupy v Kostelci. 
Umělecké dílo je vždy symbolem, krásou odkazuje k tomu Jedinému 
Mistru, který se za nás i za mne obětoval.  

A tento konkrétní je pro mne připomínkou dvou dávných, vzácných 
přátel.  

                                                     
Lubomír Mlčoch 

-----------------------------------------------------------------------   
A NA ZÁVĚR našeho zamyšlení……  
 
…. Kříž je vyjádřením paradoxu, který je v centru křesťanské víry. Že totiž 
mnohá vítězství jsou ve skutečnosti porážkou a mnohé porážky vítězstvím. 
 
… Onu Galileu, kde se potkáme s živým Kristem, musíme nejprve hledat 
obratem od vnějškového způsobu života dovnitř. To je ono hledání Boha 
ve vlastním srdci, o němž mluví svatý Augustin. 
 
Ovšem hledání živého Krista, není jen privátní záležitostí, neděje se jen v 
soukromé zbožné zahrádce. 
    
Bůh sám - jak učí nauka o Trojici - je vztahem, společenstvím. Bůh se 
ukazuje v lásce, děje se ve vztazích.  Vzpomeňme na velikonoční antifonu. 
Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.                                                                         

                                                                                                                             
(T. Halík) 
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Znamená, Ducha, který nekonečně tryská až k nám z Lásky Otce i z Lásky 
Syna. 
Znamená, oslňující Tajemství Nejsvětější Trojice. 
Znamená, Nejsvětější Srdce, které se za nás znovu a znovu vydává ve 
svatých mších. 
Znamená, Beránka, který snímá hříchy světa. 
Znamená, Neposkvrněné Srdce, které pronikl meč. 
Znamená, Matku, která se pod Křížem stala i naší matkou. 
Znamená, Církev, Mystické Tělo Kristovo. 
Znamená, hříšnici Magdalenu, která směla stát pod Křížem, protože 
milovala a stala se tak symbolem nás, hříšníků. 
Znamená, Jana, který došel jako věrný kněz s Kristem až na Golgotu. 
Znamená, Petra, kterému Ježíš odpustil trojí zapření, chtěl pak jen slyšet 
trojí vyznání lásky. (J 21/15,16,17) 
Znamená, Moc Kristovy Krve. 
Znamená, Vítězství nad démony. 
Znamená, Tajemství tak hluboká, že lidská slova nestačí. Ke Kříži 
pronikáme láskou. 
Kříž na mojí stěně je především Oltářem této lásky v mém bytě. 
Amen.                                                                    

Marie 

-----------------------------------------------------------------------  
Ano visí. 

  

Rozhodnutí, mít doma kříž, pro mě dnes už není jen tradice, ale je 
postojem mého přání být s Kristem.                                                                                    

Jaroslav L., kněz 

-----------------------------------------------------------------------  
Ano, visí. 
 
Protože mi posvěcuje domácnost, rodinu a pohledem na něj jsem zvaná 
k modlitbě, ztišení, odevzdání. Místo, kde visí kříž je to nejdůležitější místo 
v bytě.  A nejmilovanější. 

Martina 

-----------------------------------------------------------------------  
A/ Kříž na stěně mám. 
 
B/ Přes 30 let jsem vystačil s křížem, který stojí na mém psacím stole. 

 

Problematická je otázka teologického vysvětlení náboženství, jsou zde 
výkladové potíže. Řešení vidí autor ve zdůrazňování zkušenosti víry ve světě 
v souladu s učením druhého vatikánského koncilu. Vše toto je spjato 
s hledáním Naukových základů. Boublík rozlišuje mezi „náboženskou 
zkušeností“ a „náboženstvím“. Náboženská zkušenost je většinou závislá na 
náboženství, a proto je hodně druhů náboženské   zkušenosti. Přesto existuje 
v základních projevech určitá hluboká jednota v náboženské zkušenosti. 
Teologické vysvětlení spásné hodnoty vysvětluje autor z hlediska náboženské 
zkušenosti s vědomím vztahu náb. zkušenosti a náboženství. 

V první části knihy Náboženství očekávají Krista si Boublík klade tři 
otázky: Co je náboženství v dějinách podřízených Kristu, jaký je jeho 
původ, jaký účel.2 Začíná od Adama a objasňuje pojem náboženská 
zkušenost. Průzkum rozdělil do čtyř námětů: náboženská zkušenost, Bůh 
náboženské zkušenosti, náboženský výklad člověka a nakonec tajemné 
bezejmenné se otevření Kristu.  Boublík si z mnoha směrů a mnoha úhlů 
pohledů na náboženskou zkušenost zvolil „zamyšlení, jež předpokládá 
zkušenost víry a stále se odvolává na jevy“3  Charakterizuje zkušenost jako 
náboženskou, když z ní vyplývá vztah s Nejvyšší skutečností, jež se 
nazývá v mnoha náboženstvích Bohem4  Uvědomuje si, že tento výklad 
nemohou přijmout všechna náboženství, některá se nevztahují k Bohu, 
zkušenost se vztahuje k něčemu tajemnému. Teologický výklad pojmu se 
projevuje v kristologickém rozměru, a je umožněn pouze skrze Boží slovo, 
v náb. zkušenosti se projevuje tajemství bytí stvořeného v Kristu a pro 
Krista. Naprosto zásadní je dějinná spojitost mezi tajemstvím stvoření a 
tajemstvím vykoupení. Boublík uvádí, že ve všech náboženstvích lze 
nalézt alespoň náznaky, v nichž se projevuje bezejmenné očekávání 
Krista.  Na rozdíl od filosofů nesdílí tvrzení, že náboženská zkušenost je 
úkon poznání, spíše lásky a odevzdanosti. Liší se i v pojetí „hlubiny bytí“, 
není míněno „podvědomí“ (psychologie), ale jde o osobní hloubku bytí, je 
to tajemná nevyjádřitelnost a vyžaduje plné nasazení svobody. Právě 
pojem svoboda Boublík často používá, ale v jiné než obecné rovině, je to 
spíš ve smyslu fiat. V náb. zkušenosti se uskutečňuje zjevení stvořenosti 
(je zde obsažen kristocentrický rozměr), rodí se ve svobodě, předpokládá 
poznání a dovršuje se v lásce. Tento tajemný prvek je daný zdarma a 
nemůže ho poznat filosofie nýbrž jenom teologie a může při jeho zkoumání 
posloužit. Pojem náb. zkušenosti je u Boublíka velmi důležitý, proto jsem 
ho podrobně popsala. 

Pokračování příště, Mgr. Jindra Junová. 
                                                           
2 Tamtéž, str. 72 
3 Boublík, V: Teologie mimokřesťanských…, str. 74 
4 Tamtéž., str. 76. 
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Milí přátelé, 
velmi nás potěšila vaše reakce  na anketu, která se týkala otázek 

ohledně kříže u vás doma. Moc děkujeme za váš čas a odvahu, věnovat se 
odpovědi.  Někdy se ukáže, že samozřejmost není samozřejmá a někdy 
položená banální otázka, vyvolá hluboké zamyšlení.  
 
ODPOVĚĎ na otázku:   
VISÍ U VÁS DOMA NA STĚNĚ KŘÍŽ?  A PROČ?                                           

-----------------------------------------------------------------------  
Kříže na stěně mám dva. Ne v bytě ale v mé pracovně, kde ovšem 

trávím spoustu času. První kříž je větší, dřevěný, jednoduchý, "latinský"; 
tedy bez korpusu. Ten v pracovně už byl dřív, než jsem se nastěhoval, jen 
jsem ho přesunul na jiné místo. Druhý kříž je subtilní, skleněný, opět 
latinský, tentokrát doplněný kulatým věncem. Je to dárek od jednoho 
mladého novoborského skláře, a tak je mi drahý jako krásná vzpomínka. 
 
A proč? 
 

Připadalo mi, že v pracovně faráře kříž být má. Kříž vnímám jako 
připomenutí vykupitelské smrti Krista. Přihlášení se ke křesťanské tradici. 
A k apoštolu Pavlovi, který napsal: Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi 
nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 

Marek, evangelický farář 
-----------------------------------------------------------------------  

 
Doma u mých rodičů visí dokonce víc křížů než jenom jeden. Celá 

rodina je křesťanského vyznání, tudíž to beru jako takovou automatiku, že 
doma visí kříž, který symbolizuje to, že zde přebývají věřící. 

Co se týče mého druhého domova v Uhříněvsi, tak kříž tam žádný 
nemáme. Po anketní otázce si tak říkám, že by tam mohl nějaký menší být.  

                      Viky 28 let 
-----------------------------------------------------------------------  
Odpovědi na anketu: 
 

Ad1) Visí. 
 
Ad2) Snad jako připomínka kam patří a k čemu bych chtěl, aby 

směřovali obyvatelé domu, ve kterém kříž visí. Visel tam už za mýho 
pradědy a mý prabáby. 

Jaromír, dělník, 46 let 

Ano, visí. 
 
Protože patříme názorově i kulturně (alespoň si to tak myslíme) mezi 

křesťany.  Místo před křížem bývá i místem k zamyšlení a prosbě. Nepatří to 
však k mým běžným denním rituálům. 

    Jan 
-----------------------------------------------------------------------  

Kříže doma jen tak nevisí někde na stěně, ale naopak my visíme 
v závratném prostoru domu stvoření pevně drženi v trinitárním objetí, plně 
závislí na Kristově neustálé oběti, kdy kříž je viditelným symbolem této 
neviditelné milosti. 

Proč? Abychom se s pomocí Boží proměňovali do stavu, kdy milosti 
se stanou viditelnými a symboly neviditelnými. 

TRINITAS 
-----------------------------------------------------------------------  

Ano, jako připomínka, co pro mne udělal ON a jako otázka, co jsem 
ochotna udělat pro Něho já. 

Anna 
-----------------------------------------------------------------------  

Ano, visí - jako symbol mého náboženství a jako naděje mé věčnosti.             
Marie 
-----------------------------------------------------------------------  

Nevisí. Jednak kříž ve fyzické zavěsitelné podobě nevlastním, druhak 
mi to v zásadě bylo onehdy vysloveně zakázáno. Poněvadž tolik nelpím na 
podobných vnějších projevech, obzvláště pokud je to někomu trnem v oku, 
neměl jsem důvod tomu dále věnovat větší pozornost, má víra na tom nevisí...                 

Ondřej, 30 let 
-----------------------------------------------------------------------  

Ano kříž doma máme, protože je pro mne znamením spasení, 
všeobjímající lásky a požehnáním pro náš domov. A také památka po mojí 
babičce.                         

Jindra 
-----------------------------------------------------------------------  
Kříž na mojí stěně je znamením lásky. 
 
Znamená, že se mnou bydlí Ten, „v Němž žijeme, pohybujeme se a jsme.“ (Sk 
17/28), 
Znamená, že lidské utrpení se v moci Kristova Kříže stává branou ke Vzkříšení 
a možností bolest z lásky obětovat. 
Znamená, Tajemství Lásky Otce, který mocí Ducha pošle svého Božího Syna, 
aby vstoupil do hlubin hříchu a bolesti člověka a Jeho lidskou přirozenost 
nechá vypít bolestný kalich až do dna Božího Mlčení ve chvílích smrti. 
(Mt 27/46) 


