
Milí čtenáři,  
redakce časopisu vám všem přeje  
a vyprošuje pokojné a příjemné  
prožití letních dní, 
dětem radostné prázdniny 
a všem načerpání nových sil. 
Ať se na svých toulkách 
i ve svém životě 
nesetkáte s podobnou značkou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto je den, který u činil Hospodin, jásejme a radujme se z n ěho.  
Zl 118,24 

 
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 7.      XIX.ro čník       Vychází v červenci 2021 
 

   
 
 
 
 

            
TVŮRCI SPOLEČNÉHO ŽIVOTA 

 
Setká-li se svět s lidmi, kteří mají těžiště ve svém nitru, a ne 

pouze v náboženství či jeho odpovědích, bude ho přitahovat, stejně 
jako můru přitahuje plamen svíčky. Když se setkáváme s lidmi, kteří 
vědí, že vědí mnohé, než jsou s to chápat, a přitom mají důvěru a 
trpělivost v tomto poznání vytrvat, pak se setkáváme s lidmi, kteří 
představují skutečně Boží autoritu. Jejich přítomnost nám dává sílu. 

Lidé s vnitřní silou čerpají život ze svého nitra, protože v nich 
JE život, nikoli jen zákony, principy, povinnosti či strachy. 

Vnitřní autorita nechává pravdu mluvit samu za sebe, 
dovoluje jiným myšlenkám žít či zemřít podle toho, jak si samy 
zaslouží, a stejně jako láska sama „má zármutek, když se dělá něco 
špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy.“ (1.Kor 13) 

 
                                                                  Blízké příležitosti k milosti 
                                                                                   (Richard Rohr) 
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Mariánská poutní místa 
78. Chot ěšov – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
Chotěšov (mezi Lovosicemi a Liběchovem) se v písemných 

pramenech připomíná od 11. století. Nejpozději ve 13. století zde 
doksanské premonstrátky nechaly postavit kostel.  

Se souhlasem litoměřické 
konzistoře byl v roce 1730 tento 
původní kostel zbourán. Po 
zbourání starého kostela se 
ukázalo, že neměl základy, ale byl 
postaven na velkých černých 
kamenech pocházejících z 
nedalekého Hazmburku. Okamžitě 
započala stavba nového kostela, 
přičemž stará vysoká věž byla 
podchycena a byl pod ní položen 
pevný kamenný základ. Půdorys 
kostela z roku 1730 zůstal 
nezměněn do současnosti. 
Děkanský kostel byl dokončen 
v roce 1737 podle projektu Petra 
Pavla Columbaniho. 

Podle staré tradice sem 
putovali od nepaměti poutníci k 
vzácné posvátné dřevěné gotické 
sošce Panny Marie (chotěšovské 
madoně), která pochází z 1. 
poloviny 15. století. I když tyto 
poutě v 19. století postupně 

upadaly, udržely se až do 21. století. 
Na stavbu tohoto nového kostela přispěl libochovický zámecký pán 

Valter Xaver kníže Dietrichstein částkou 1000 zlatých. Vliv na tento 
příspěvek mělo zřejmě i to, že jeho manželka Karolina, dcera Jiřího 
hraběte z Proskavy se při těžké nemoci zaslíbila Panně Marii Chotěšovské. 
Z Libochovic byl vypraven početný prosebný průvod za účasti knížete k 
mariánské soše s prosbou za uzdravení. Když se Karolina uzdravila 
začaly. přicházet další dary od chotěšovských obyvatel, kteří také práce při 
výstavbě kostela konali zadarmo. 

.  

Z historického kalendá ře 
 
1.července 1506 zemřel Matěj Rejsek, český stavitel a kameník, 

pochován je v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, 
kterému věnoval svůj talent a píli (515 let) 

2.července 1221 král Přemysl Otakar I. potvrdil na Šacké hoře 
privilegia pražské diecéze (800 let) 

2.července 1916 byl v Olomouci slavnostně intronizován nový 
arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště (105 let) 

3.července 321 císař Konstantin Veliký zavedl v římské říši neděli 
jako den náboženského svátku (1700 let) 

7.července 1991 zemřel P. František Ferda, kněz a léčitel (30 let) 
8.července 1926 zemřel Karel Václav Rais, český spisovatel (95 let) 
14.července 1766 zemřel František Maxmilián Kaňka, český architekt 

a stavitel (255 let) 
16.července 1216 zemřel Inocenc III., velký papež středověku  

(805 let) 
16.července 1401 zemřel Tomáš Štítný ze Štítného, spisovatel a 

náboženský myslitel (620 let) 
17.července 1716 se narodil Emanuel Armošt Waldstein, litoměřický 

biskup v letech 1760 až 1789 (305 let) 
18.července 1861 se narodil František Zapletal, pražský světící 

biskup (160 let) 
20.července 1901 zemřel Antonín Barvitius, český architekt, jeho 

vrcholným dílem je kostel sv.Václava v Praze na 
Smíchově ve stylu starokřesťanské baziliky  
(120 let) 

31.července 1556 zemřel sv.Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitského 
řádu (465 let) 

 
2.července 1951 byli zastřeleni v babické škole tři funkcionáři MNV, 

ne všechny otázky související s tímto případem byly 
dosud zodpovězeny, jisté ale je, že výsledkem 
zastrašovacího soudního procesu bylo 11 trestů smrti 
a více než 1375 let odnětí svobody. Mezi 
popravenými byli i tři kněží: Jan Bula, Václav Drbola a 
František Pařil.  (70 let) 

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 24. července 2021 
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Milí přátelé, 
nedávno jsem se začetla do FARNÍHO OBČASNÍKU  jednoho 

moravského města. 
 

Do kostela tam chodí asi 300 lidí všech věkových skupin. Kostel je 
poměrně nový (rok stavby 1993). Mše svaté jsou tam v neděli dvě a 
v období „proticovidových“ opatření se rozdávaly vstupenky se striktně 
hlídaným vstupem na bohoslužbu. 

 
Celý časopis se nesl v jednotném tématu „Co chceme říci 

farnosti“ . Nebudu komentovat jednotlivé články, ale bylo zajímavé seřadit 
jejich nadpisy. Vypovídají o oné farnosti mnoho a některá témata jsou 
evergreeny i pro mnohá jiná společenství. 
  
- Nezůstávat jen u modlitby a také něco dělat 
- Společnými silami to můžeme udělat ještě lepší 
- Zůstaňme skvělí jako doteď 
- Každý může přiložit ruku k dílu 
- Růženec a chlapi? 
- Rekonstrukce fary a WC suterénu kostela 
- Farní občasník a jeho nejistá budoucnost 
- Hospodaření farnosti 2020 
- „…. čumilů je po cestě dost“ 
- Vstupenky do kostela – nevídaná věc 
- Vstupenky kontra růženec 
- Jak se dostat na mši svatou bez vstupenky-služba u vchodu 
- Úsměvné příběhy z málo úsměvné doby 
- Rozhovor – 25 let života s Charitou 
 

Na textech se podílelo 12 farníků a slova radosti, vděku, smutku i 
kritiky se prolínala 1:1. 

 
Vážný byl povzdech o zapojování a obětavosti stále stejných lidí, 

kteří jsou už unaveni, 
a radost byla popisována ve vztahu k druhým lidem ve farnosti, v jejich 
sdílení a hmatatelné přítomnosti Boží. 

 
Společenství věřících v různých farnostech zřejmě provází 

podobné starosti a podobné zkušenosti. ALE jeden rozdíl vnímám. Tato 
jistá moravská farnost o tom všem spolu mluví. 
                                                                                      Marie Večeřová 

 

Do základního kamene přestavby a zároveň novostavby, která 
začala v roce 1730, vložil Jan Podhorský, kaplan senior z Libochovic, 
dobře pozlacený relikviář. V relikviáři se nachází záznam o uvedeném 
roce, jméno tehdejšího libochovického děkana Václava Henningera ze 
Seebergu a jména dalších význačných osob.  

V období výstavby 
kostela byla socha Panny 
Marie Chotěšovské 
umístěna na velkém oltáři 
kostela v Libochovicích, 
odkud byla 15. srpna 1737 
ve slavném průvodu 
přenesena do nového 
chotěšovského kostela, 
který byl téhož dne, na 
základě plné moci od 
litoměřického biskupa 
posvěcen libochovickým 
děkanem Václavem 
Henningerem ze Seebergu.  

Není přesně známo, 
kdy a kým byla socha Panny 
Marie, pocházející z 1. 
poloviny 15. století, 
zhotovena. Protože je 
podobná soše Panny Marie 
v nedalekých Doksanech, 
usuzuje se, že chotěšovská 
madona byla na oltář 
starého kostela umístěna 
zbožnými doksanskými řeholnicemi.  

Tato chotěšovská mariánská socha je něco přes půl metru vysoká. 
Zobrazuje Pannu Marii, která drží na levé ruce Ježíška. V současném 
kostele je umístěna na hlavním oltáři v jeho nejvrchnější části. Pokud byla 
zahalena rouchy, poutníkům se zjevovala pouze tvář Panny Marie a 
Ježíška. V minulosti byla chotěšovská madona hojně obdarovávána 
drahocennými rouchy; dále zlatými, stříbrnými a jinými obětinami. V 
současnosti však soška nebývá zahalována.  

Vybral R. Jozíf 
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Události ve farnosti 
 

Noc kostelů ve farnosti se uskutečnila v Olešce, kde jsme chtěli 
pokračovat v díle zemřelého Ríši Jozífa. Pane, u Tebe je věčná záchrana. 
V programu vystoupil varhaník pan Mašlaň. Varhany zazněly po delší době 
a zjistilo se, že jsou ve výborném stavu. Varhanář nám doporučuje, aby se 
tam přidaly dva rejstříky (asi Kč 50 až 70 tisíc). Dále vystoupil Prof. Mlčoch 
s přednáškou o vztazích: matky, děti, prarodiče. Hudební vložky: 
instrumentalisté: A. Mašlaňová a J. Barabáš (kytara) a pěvci: L. Mlčoch a 
J. Lízner.  

Noc kostelů v Kostelci byla přenesena na druhý den, kdy jsme 
využili akce Keramické trhy v Kostelci. Kostel byl dopoledne otevřen. Přišlo 
se do něj podívat, sednout si, trochu spočinout i se poklonit, a i krátce 
pomodlit 814 lidí. Lidé byli rádi, že kostel byl otevřen. Jistě by přišli lidé i 
odpoledne, ale musel jsem být jinde. Tady bych si dovolil požádat věřící o 
pomoc v příštím roce. Neostýchejte se nabídnout svoji pomoc.  

Slavnost Božího Těla byla přenesena na neděli 13.6. V Kostelci byl 
průvod dětí před Nejsvětější svátosti v kostele. Ostatní zůstali na svých 
místech. Bylo jediné zastavení, a to u oltáře P. Marie. Nějak tam vidím 
symboliku. P. Maria dává Bohu svůj život - tělo, aby mohl z ní Syn Boží 
přijmout lidské tělo. Syn Boží toto lidské tělo oslavil svým lidským životem 
a ve slavném vzkříšení potvrdil Božstvím, když byl vzkříšen Otcovou 
slávou, abychom my skrze jeho hmotné tělo pod způsobou chleba mohli 
přijímat Božství. A tak jsme jí s Ježíšem přišli poděkovat. „Hle od této 
chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení. „Bůh je vděčný i nám, když 
z lásky k němu a i k těm, které nám svěřil, jednáme.  

V Kouřimi pak proběhlo první sv. přijímání Josefa z Chrášťan. 
Pane Ježíši, dej mu milost, aby po Tobě toužil.  

 
Kostelecké náměstí, které bylo zaplněno automobilovými krasavci, 

působilo v horkém dni jako kotel hluku a prachu. 
Jako „vkročení do jiného světa“ působil chladivý prostor kostela a 

krásná hudba. 
Dne 19.června ve 14. hod se uskutečnil malý hudební koncert 

žáků, pod vedením paní Marušky Novákové. Rodičům a známým 
předvedly děti své umění ve skladbách Mozarta, Leoše Janáčka a 
mnohých dalších. 

Nadšení ze hry a celkový program byl krásným zážitkem pro 
všechny zúčastněné. 

OKO EKUMÉNY 
 

Bůh je prvotní, ovšem je třeba vycházet z člověka a v něm 
poznávat Boží přítomnost. Antropologický přístup nám umožní 
osvobodit Boha od našich projekcí a představ, od naší touhy po 
všemohoucím Bohu, který nám přijde splnit naše přání, který nás přijde 
zachránit před nepřáteli a který nám daruje zemi oplývající mlékem a 
strdím.                        

                                                                                Emmanuel Lévinas 

 
ÚVAHA O TOM, CO PŘINESLO OMEZENÍ BOHOSLUŽEB  

 
Položme si otázku, v čem byli věřící laici duchovně postiženi 

omezením veřejných bohoslužeb v souvislosti s karanténními opatřeními. 
Mohli studovat z nepřeberné duchovní literatury, mohli v širokém rozsahu 
sledovat televizní, rozhlasové a streamové přenosy bohoslužeb, měli 
příležitost více se soustředit na vlastní modlitbu, přinášet oběti svého 
sebezáporu, konat nejrůznější formy pokání. Individuální kontakt s knězem 
byl možný. 

Mnozí zřejmě pozitivně pociťovali, že ve všech těchto aktivitách 
mají fakticky více volnosti, ale také více své osobní odpovědnosti. 

Uvědomili si, že především Boží láska je vrcholně svobodná. Není 
podřízena církevním kompetencím. Ty sice mají vůči ní důležitou 
služebnou roli, nikoli však roli mocensky řídící. 

Co jim tedy při redukci veřejných bohoslužeb vlastně chybělo? 
Zřejmě širší veřejný kontakt s ostatními věřícími, a v katolickém prostředí 
osobní a fyzická přítomnost na mši svaté. 

Nutno počítat s tím, že ve spojení s koronavirovým omezením 
veřejných bohoslužeb ve farnostech nalezla určitá část věřících nové, 
personálně intimnější způsoby prožívání své víry a spirituality, a to i ve 
vztahu ke svátostné praxi. Pouhý návrat jen k dříve standartnímu způsobu 
bohoslužeb pak tito věřící mohou vnímat jako krok zpět k větší formálnosti, 
zatímco vnitřně cítí, že potřebují i něco prožitkově autentičtějšího. 

Doktrína víry zůstává plně ortodoxní, ale její interpretace do 
reálného života vyžaduje (i dle tezí papeže Františka), milosrdně osobní 
přístup, nikoli oddělené metody autoritativního vedení stáda, otcovský, ale 
nikoli paternalistický postoj, otevřenost a pochopení pro nové potřeby a 
formy duchovního života. 

Jan Bednář (UNIVERSUM 2/2021)    zkráceno  
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Vladimír Born 
11.května 1938 – 16.7.2016 

 
Otec Vladimír byl nejen správce borské farnosti, ale i obětavý 

organizátor obnovy a rekonstrukce církevních staveb v regionu, 
milovníkem vážné hudby. Byl to člověk, který nikdy neztrácel naději a který 
se zasloužil o to, že takřka všechny církevní památky v Boru a okolí 
(Tachovsko) jsou po náročných opravách důstojnými stavbami plnícími 
svoje poslání. 

Vladimír Born se narodil 
11. května 1938 v Teplicích. Záhy 
ztratil oba rodiče a vychovávala jej 
teta. Vyrůstal, jak sám řekl 
v pořadu České televize Dotknout 
se nebes, v láskyplném prostředí. 
A od dětství musel bojovat. Utrpěl 
zánět kyčle a celý život se potýkal 
s hendikepem – měl výrazně 
kratší nohu. Lékaři mu dokonce 
předpovídali velmi krátký život. Ale 
Vladimír Born se nevzdával, 
statečně bojoval, vlastně si svůj 
hendikep ani nepřipouštěl. 

S vírou se setkával už 
v dětství, kdy ministroval a zpíval 
v chrámovém sboru. Jako kněz 
začal sloužit v roce 1968 v Chebu, 
poté v Hazlově, Aši, Krajkové, 
Nejdku. 

Na počátku osmdesátých 
let se dostal do Boru. Hned začal 

s opravami kostelů ve svém okolí, které byly ve velmi špatném stavu. 
Založil rovněž sdružení Borská Loreta, jejímž cílem bylo kompletně 
zrekonstruovat a znovu oživit jednu z nejvýznamnějších církevních 
památek v okrese – právě Loretu v Boru. 

Neutuchající entuziasmus jej hnal neustále dopředu a byl motorem 
pro organizování setkání věřících z obou stran hranice, pro přípravu 
velkých událostí.  

Vladimír Born měl spoustu plánů. Ale dílo, které zanechal, se už za 
jeho života stalo odkazem pro další a další generace nejen věřících na 
Borsku. 

Vybral R. Jozíf 

Dne 18.června se uskutečnila přednáška dr. Kateřiny Lachmanové na 
téma OBVYKLÉ PŘEKÁŽKY USMÍŘENÍ. 

Proces odpuštění a usmíření, který každý zná ze svého života, byl 
nahlédnutý z mužského i ženského pohledu. Velký díl přednášky byl věnovaný 
vztahu ke křesťanům jiných církví a také hříchům minulosti ve vztahu k Židům, 
muslimům a jiným kulturám. 

Hluboké usmíření člověka ve všech jeho vztazích: ve vztahu k sobě, 
k Bohu, k druhým, smíření mezi církvemi a národy, bude nutností k překročení 
„prahu naděje třetího tisíciletí.“ (KL) 
   

Po přednášce byla možnost nákupu knižních novinek a pozvánka na 
farní zahradu s možností občerstvení a příjemného osobního setkání. 
 
„Blaze těm, kdo působí pokoj, 
neboť oni budou nazváni syny Božími.“ 
                                                         (Mt 5,9) 

                                                  Za ČKA Marie Večeřová 

 
Valerian Magni , rodným jménem Maxmilián Constantin Magni  

(15. října 1586 Milán – 29. července 1661 Salzburg) 
 

 Pocházel z Milána a byl třetím dítětem zámožného finančníka 
Constantina Magniho, který pocházel ze švédské šlechtické rodiny usazené 

v Itálii. V roce 1602 vstoupil ke kapucínům v Praze-
Hradčanech (Valerián je jeho řádové jméno). Působil jako 
profesor filozofie na univerzitách v Praze a ve Vídni. 
V první polovině 17.století byl osobností známou 
v politických i vzdělaneckých kruzích celé Evropy. 
V Polsku například vyjednal sňatek krále Vladislava IV. 
s habsburskou princeznou. 
 Byl blízkým spolupracovníkem kardinála 
Harracha. Rekatolizaci chápal jako výlučně církevní 
záležitost, tím se dostával do střetu s císařskými. V rámci 
rekatolizace prosazoval plán na vznik čtyř biskupství: za 
jeho života se podařilo založit biskupství v Litoměřicích 

(1655) a těsně po jeho úmrtí pak biskupství v Hradci Králové (1664), biskupství 
v Českých Budějovicích se podařilo založit až v roce 1785 a biskupství v Plzni 
až v roce 1993. 

Dopisoval si J. A. Komenským. Některé části Magniho děl užil B. 
Pascal ve svých Listech. 

Zemřel po několikaměsíční nemoci v Salzburku 29.7.1661 a byl 
pohřben v tamním kapucínském klášteře. 

R. Jozíf 
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Bitva u St řezetic 
 

Že louky voní kol a jetely   Oh, v hrdle vysychá... A chtěl by ržát... 
a kvete řeřicha –    že neví, neví proč?: 
a on... kůň... což byl vinen čím?  sluníčko zlaté, což neměl on tě rád – 
má díru do břicha,   ty už ho nechceš... proč? 
že na něm seděl kdos, už nesedí  proč necinkne už nikdy podkova, 
a oči vědět chtí, však nevědí  proč nebe v krvi, nohy z olova – 
a v hrdle vysychá...   hó, toč se, světe, toč... 
 

Z básně Raport od Fráni Šrámka 
 

Střet jezdeckých oddílů u Střezetic se odehrál až v závěrečné 
fázi rozhodující bitvy u Hradce Králové 3. července 1866.   

Toho dne v odpoledních hodinách Prusové dobyli centrum 
rakouských pozic a nastal hromadný ústup celé rakouské severní 
armády. Vrchní velitel Rakušanů tehdy záložnímu jezdectvu nařídil, aby 
vyrazilo proti nepříteli a zabránilo tím Prusům pronásledovat ustupující 
a unavené rakouské vojsko.  

V prostoru mezi Střezeticemi a Dlouhými Dvory (nedaleko 
Hradce Králové) se po čtvrté hodině odpoledne rakouská jízda utkala s 
pronásledovateli.  

Rakouští jezdci se vyznamenali a pruské pronásledování 
zastavili, byť za cenu poměrně velkých ztrát. Ty Rakušanům způsobila 
především palba nepřátelské pěchoty. 

 
Půlhodinová bitva, jíž se zúčastnilo na 11 000 jezdců obou 

armád, se stala druhým největším střetnutím vojenského jezdectva v 
19. století.  

Bronzový pomník jezdce a jeho raněného koně na místě bitvy 
vzdává hold obětem poslední velké jezdecké bitvy v dějinách. Autorem 
pomníku je Petr Novák z Jaroměře. 

 
P.S. Jako důstojník 3. škadroně moravského 6. kyrysnického pluku 

prince Alex. Hessenského (těžké jezdectvo) se války proti Prusům účastnil 
i mladý hrabě František Schönborn (*24.1.1844), který se pak po ukončení 
právnických studií rozhodl pro studium teologie. 

Po vysvěcení na kněze v roce 1873 získal v Římě doktorát 
teologie. Působil jako kaplan v Plané u Mariánských Lázní a od roku 1879 
působil v Praze jako prorektor arcibiskupského semináře. Pak se stal i jeho 
ředitelem.  

V roce 1883 se stal biskupem v Českých Budějovicích. Jako 
českobudějovický biskup jej papež Lev XIII. dvakrát povolal do Říma, aby 
zde pomohl se založením České koleje v roce 1884. V roce 1885 byl 
jmenován arcibiskupem v Praze, a nakonec se v roce 1899 stal 
kardinálem. Jeho titulárním kostelem byla bazilika sv. Jana a Pavla.  

Když v roce 1899 světil pomník bitvy u Kolína v Křečhoři, prochladl 
a dostal zápal plic. Přes onemocnění se vydal na vizitační cestu do 
západních Čech, při které kázal i biřmoval. Během návštěvy Sokolova 
(tehdy Falknov) musel ulehnout a navzdory péči lékařů zemřel na zámku 
hraběte Nostice 25.6.1899. Je pohřben v katedrále sv. Víta. 

R. Jozíf 
 

.  
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