
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 6.        XX.ro čník         Vychází v červnu 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jan Graubner se narodil 29. srpna 1948 
v Brně. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici roku 
1967 se stal strojírenským dělníkem v tehdejším 
Gottwaldově a v následujícím roce už byl na 
olomouckou teologickou fakultu přijat. 

Po vysvěcení v roce 1973 se vrátil do 
Gottwaldova, ale už jako kaplan. Čekaly ho ještě 
dva roky na vojně, kam nastoupil ve stejném roce. 

Poté pokračoval kaplanskou službou v dnešním Zlíně, později působil ve 
Valašských Kloboukách, administroval farnost Vizovice, spravoval poutní 
místo Provodov a farnost Horní Lhota u Luhačovic. 

V roce 1990 jej papež Jan Pavel II. jmenoval pomocným biskupem 
olomouckým. Svěcení přijal od tehdejšího arcibiskupa Františka Vaňáka a 
stal se jeho generálním vikářem. Po smrti arcibiskupa přijal roli 
administrátora olomoucké arcidiecéze. Arcibiskupem a metropolitou 
moravským ho jmenoval Svatý otec 28. září 1992, stal se tak 69. biskupem 
a 14. arcibiskupem v Olomouci. 

Dne 13. května 2022 ho papež František jmenoval 37. pražským 
arcibiskupem a 25. primasem českým. Jan Graubner bude uveden na 
svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10 hodin 
při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.  

Jeho biskupským heslem jsou slova Panny Marie v Káni 
Galilejské Quod dixerit vobis, facite – „Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5). 
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Mariánská poutní místa 
88. Klášterec nad Oh ří – poutní kostel Navštívení Panny Marie 

 
Město Kynšperk nad Ohří se nachází v Karlovarském kraji asi 15 

km od Chebu směrem na Karlovy Vary. 
Zdejší poutní rokokový hřbitovní kostel Panny Marie v Klášterci nad 

Ohří zasvěcený Navštívení Panny Marie bývá uváděn s různými 
specifikacemi: Panny Marie Utěšitelky nebo také Panny Marie 
Ochranitelky. Nachází se v severozápadní části města. Kostel je známý 
jako místo uctívání dřevěné gotické sochy Panny Marie z období let 1480–
1490 a milostného obrazu Panny Marie z roku 1765.  

Dřevěná gotická socha Panny 
Marie byla původně ve farním 
chrámu Nejsvětější Trojice. Tuto sochu 
koupil kolem roku 1650 (nebo 1652) zdejší 
farář Daniel Heiden spolu s obrazem 
Panny Marie od kláštera sv. Tomáše na 
Malé Straně v Praze. Brzy po přenesení 
sošky do Klášterce začali farní kostel 
navštěvovat zejména lidé trpící očními 
chorobami a mnozí zde našli nejen 
útěchu, ale i uzdravení. Papež Klement 
IX. (1667–1669) navíc vydal celou řadu 
odpustků, zvláště pak na den 
svátku Navštívení Panny Marie.  

Když byl tento farní kostel v 
letech 1665–1670 stržen a na jeho místě 

postaven nynější barokní chrám (dle plánů C. Luraga), byla milostná socha 
dočasně umístěna v Mikulovicích v postranním oltáři tamního kostela sv. 
Mikuláše. Později v roce 1683 byla ve slavnostním procesí přenesena 
soška do tehdejší hřbitovní kaple v Klášterci, kde byla na oltáři.  

V roce 1712 bylo rozhodnuto starou hřbitovní kapli zbořit a na jejím 
místě postavit velký kostel, který z důvodu nedostatku financí byl postaven 
až v letech 1743 až 1760 a je dílem Jana Kryštofa Kosche. Věže kostela 
přibyly ke stavbě později v roce 1831. Kostel je orientovaný od jihu k 
severu. 

Dominantou kostela je pozoruhodná nástropní freska s 
názvem Tajemství sv. Růžence, jejímž autorem byl malíř Josef Hager. 
Fresky v lodi na kruchtě zobrazují Zázraky Panny Marie, Narození Panny 
Marie. V presbytáři pak je ve fresce iluzívní architektura a v celém prostoru 
postavy čtyř církevních Otců a evangelistů. 

Vybral R. Jozíf 
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Noc kostel ů 2022 
 

Letošní Noc kostelů se koná v pátek 10, června pod mottem: 
„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a 
chválit ho.“ (Žalm 42,9) 

 
Program v černokosteleckém kostele sv. And ělů strážných 

 
18:00 - 18:05 Zahájení-modlitba za návštěvníky a účinkující

18:05 - 19:00 Mše svatá 

19:00 - 19:30 Chorus angelicus - duchovní hudba a zpěv 

19:30 - 20:00 Varhanní koncert - hraje Petr Mašláň 

20:00 - 20:30 Prohlídka kostela s výkladem 

20:30 - 21:00 Volná diskuse 

   
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU 

 
Místní skupina ČKA vás srdečně zve na přednášku 

Marwana Alsolaimana: CIZINCI MEZI NÁMI 
 

3. června v 19.hod na fa ře v Kostelci n. Č.l. 
 

Marwan Alsolaiman pochází z křesťanského prostředí syrského 
Damašku, v 80. letech vystudoval v Československu stavební inženýrství na 
ČVUT. Věnuje se básnické a hudební tvorbě, vyučuje matematiku a fyziku, ve 
volném čase vede kurzy češtiny pro cizince. Hraje na několik původních 
arabských nástrojů, pravidelně vystupuje se svou kapelou Ziriab a spolupracuje 
s dalšími českými hudebníky. 

Setkání s básníkem, učitelem, překladatelem a hudebníkem syrského 
původu Marwanem Alsolaimanem. Své vyprávění o různorodosti arabského 
světa, náboženství a kultury doprovodí hrou na arabskou loutnu a zpěvem 
arabských lidových písní ve vlastní úpravě. 

Dozvíte se fakta a zajímavosti o diskutovaném tématu cizinců v Česku 
a o tom, proč pan Marwan považuje osobní setkání jako nejlepší lék na 
předsudky a stereotypy. S hostem budeme mluvit o tom, jak vzpomíná na 
začátky v nové zemi – Československu v 80. letech a jak se mu žije v české 
společnosti dnes. Vyprávět bude o zajímavostech Sýrie a o tom, co oceňuje na 
českém humoru a jazyce a proč rád píše v češtině básně. 
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Myslbek v Kamenici u Prahy 
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Josef Václav Myslbek  
*20. června 1848 Praha-Nové Město, †2. června 1922 Praha-Staré Město 

  
Nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představitel 

monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství. 
Nedaleko Kamenice u Prahy se nalézá opravdu pozoruhodná věc, 

takový doplněk svatého Václava před Národním muzeem v Praze, krucifix 
s hluboce procítěně modelovanou postavou Ježíše, který umírá ve chvíli 
největší opuštěnosti.  

Lze na něj hledět sice jen skrz krásnou původní mříž, ale i z těch 
asi třiceti metrů je zřejmé, jaká je to výjimečná věc. Sám velký francouzský 
sochař Auguste Rodin, který model sochy viděl v roce 1890 v Paříži, se 
vyjádřil, že je to nejlepší socha Ježíše na kříži vůbec.  

 
Ukřižovaný hlídá posmrtný klid opuštěné hrobky rodiny 

Ringhofferů. Té velké průmyslové dynastie, která po roce 1945 nejdřív 
fyzicky zmizela z Čech a postupně se pak vytrácelo i jejich jméno. Poslední 
hlava rodiny Hanuš Ringhoffer byl v kontaktu s představiteli domácího 
odboje (podařilo se mu zachránit před smrtí kapitána Vlastimila Blaháka 
z Obrany národa). Přesto byl v srpnu 1945 internován v táboře 
v Modřanech, pak na Hagiboru a v červnu 1946 předán orgánům NKVD a 
převezen do ruského tábora ve východním Německu (Mühlberg an der 
Elbe) v Braniborsku. Tam zemřel 31.12.1946. 

Vybral R. Jozíf 
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Památník Bitvy u Kolína 
 

Dne 6.května 1757 prohrála rakouská armáda bitvu u Štěrbohol a 
jen díky statečnosti českých dělostřelců se jí podařilo ustoupit za hradby 
Prahy. Prahu tehdy hájil rakouský maršál irského původu Maxmilián 

Ulysese Brown (1705-1757). Ten Prahu 
nevydal navzdory těžkému ostřelování, sám 
pak na následky zranění při jejím hájení 
zemřel 27.června 1757 a byl pohřben 
v kapucínském kostele sv. Josefa na 
dnešním náměstí Republiky. 

Na pomoc hlavnímu městu českého 
království vytáhlo pod vedením maršála 
Dauna poslední velké uskupení, které mělo 
v danou chvíli reálnou šanci Prusy porazit. 
Fridrich vytáhl od Prahy Daunovi naproti a 
střetl se s ním poblíž Kolína.  

Tato bitva byla první a zároveň 
největší jezdeckou bitvou sedmileté války, 
kterou polní maršál Leopold Daun pro Marii 
Terezii vyhrál. Po prohrané bitvě u Kolína 
byl Fridrich II. Pruský nucen vzdát se svých 
vytoužených cílů na připojení českých zemí 
k Prusku a Čechy opustil. Čtvrtého dne po 
bitvě se konala v kostele sv. Václava ve 

Svojšicích slavnostní děkovná mše za záchranu monarchie. Již 22. června 
1757 založila Marie-Terezie na počest bitvy u Kolína nový vojenský řád 
jménem Kolín. Jeho prvním nositelem se stal vítěz bitvy – polní maršál 
hrabě Leopold Josef Daun. 

V kraji také vzniklo několik památek na tuto bitvu, ta největší stojí u 
vesnice Křečhoř na místě nejprudších bojů. Památník byl dokončen v roce 
1899 dle návrhu architekta Václava Weinzettla sochařem Mořicem 
Černilem, učitelem na kamenické a sochařské škole v Hořicích. 

Žehnání památníku se 27.května 1899 ujal pražský arcibiskup 
kardinál Schönborn. Ten se shodou nešťastných okolností stal vlastně 
poslední obětí oné bitvy, když při této akci prochladl, a nakonec zemřel na 
zápal plic 25.června 1899. 

Po tomto krvavém střetnutí se mezi lidmi po dvě století zpívala 
písnička „Kolíne, Kolíne, na pěkné rovině, nejeden synáček u tebe 
zahyne,…“, kterou František Kmoch upravil na jeden ze svých 
nejslavnějších pochodů. 

Vybral R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
2.června 1392  za účasti krále Václava IV. položil pražský arcibiskup 

Jan z Jenštejna základní kámen chrámového trojlodí 
u sv.Víta na Pražském hradě (630 let) 

2.června 1922 zemřel Josef Václav Myslbek, český sochař (100 let) 
7.června 1737  byl posvěcen kostel Narození Páně v pražské Loretě 

(285 let) 
8.června 1872 zemřel František Cyril Kampelík, český lékař, národní 

buditel a spisovatel, průkopník svépomocného 
peněžnictví (150 let) 

10.června 1942 vyhlazení obce Lidice, za 14 dnů 24.června pak byla 
vyhlazena obec Ležáky (80 let) 

10.června 1972 zemřel Josef Hlouch, českobudějovický biskup 
v letech 1947 až 1972 (50 let) 

11.června 1702  byl vysvěcen barokně přestavěný kostel sv.Jakuba 
Staršího na Starém Městě pražském (320 let) 

16.června 1572 zemřel Vilém Prusínovský z Víckova, olomoucký 
biskup v letech 1565 až 1572 (450 let) 

16.června 2002 byl svatořečen svatý Pio z Pietrelciny – Otec Pio  
(20 let) 

17.června 1982  zemřel Zdeněk Kalista, český historik, který se svým 
dílem zasloužil o objevení českého baroka (40 let) 

18.června 1297 zemřela Guta (Jitka) Habsburská, česká královna, 
první manželka Václava II. (725 let) 

19.června 1942 byl popraven Alois Eliáš, jediný popravený premiér 
okupovaného státu za druhé světové války (80 let) 

20.června 1722 zemřel Kryštof Dientzenhofer, barokní stavitel a 
architekt (300 let) 

20.června 1922  se narodil český herec Josef Kemr (100 let) 
23.června 1892 se narodil Alfred Fuchs, katolický konvertita ze 

židovství, novinář, publicista a překladatel (130 let) 
26.června 1942 zemřel Metoděj Jan Zavoral, opat premonstrátského 

řádu v Praze na Strahově (80 let) 
29.června 1852 v Praze založena Jednota katolických tovaryšů, první 

organizovaný a povolený český spolek (170 let) 
 

V pořadí 30. Setkání Kostelců se bude konat v sobotu 18. 6. 2022  
v Červeném Kostelci. 

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 25. června 2022 
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OKO EKUMÉNY 
 

Nestačí určovat mravnost věrností svým přesvědčením. Je ještě 
třeba neustále si klást otázku: Jsou má přesvědčení správná?.... 
Pronásledovatele kacířů nemohu považovat za mravného člověka, 
neboť neuznávám Vaši tezi, že mravnost je souhlas s vnitřním 
přesvědčením. To je čestnost, ale ne mravnost. Mravním vzorem a 
ideálem je mi Kristus. Táži se: zda by upálil kacíře? – Ne. Nu, tak to 
znamená, že upalování kacířů je skutek nemravný…. Mravné je jen to, 
co se shoduje s vaším citem krásy a ideálem, v nějž ji vtělujete. 

                                    (Deník spisovatelův, F. M. Dostojevskij) 

 
Setkání rodin 

 
X. světové setkání rodin na závěr Roku rodiny Amoris Laetitia 

se na přání papeže Františka uskuteční 22.–26. června nejen v Římě, 
ale i v místních církvích po celém světě.  

Rodiny z pražské arcidiecéze se sejdou 
26. 6. na Tetíně. Poutní mše svatá začíná 
v 11.15 hodin v kostele sv. Ludmily s biskupem 
Zdenkem Wasserbauerem. 

Přípravné katecheze k tomuto setkání 
jsou díky Národnímu centru pro rodinu k dispozici v českém překladu. 
Je možné je využít k přípravě ve farnostech, v manželských 
společenstvích i v rodinách. 
                                            https://www.rodiny.cz/10-svetove-setkani-rodin/ 

 
 
 

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. 


