
KOSTELECKÝ  AND ĚL 
Věstník Římskokatolické farnosti sv. Andělů strážných 

v Kostelci nad Černými lesy 
 

Číslo 11.     XX.ro čník      Vychází v listopadu 2022 
 

 
 

                Moje plavba 
 

             Kolik kapek v moři 
                 kolik v oceánu 

já nespočítám. 
Ale jednou budou mi zjeveny 

mnohé pravdy, jak věřím. 
 

Budu jistě žasnout: 
co oko nikdy nevidělo 

ucho neslyšelo 
ani pomyslet nebyla odvaha 
to podle Písem čeká mě … 

 
Přístav, kam plaví se má loď, 

tam tisíce světel září nocí, 
však jeden maják. 

Jen on mě dovede k cíli. 
Vím, že nezabloudím. 

 
Těším se, až dopluji a zakotvím, 

setkám se s milými svými 
a se svou Láskou nejvyšší. 

 
Už nezlobím se, že čas tak rychle běží. 

Ze sbírky Jindry Malíkové Moje plavba 
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ČTVRTÉ PŘIKÁZÁNÍ 
RODIČE 

 
Každá rodina je dysfunkční, říkají citlivě psychologové. :) Tvoji 

rodičové Tě vychovávají na první pokus a nemají možnost to s Tebou zkusit 
znovu a lépe. Když dospíváš, s trochou ironie se říká, že v tomto Tvém období 
se Tvoji rodiče zpravidla dostávají do období vzdoru.  

Dospělým se staneš teprve ve chvíli, kdy dokážeš odpustit svým 
rodičům a platí to pro celý život, nejen pro Tvé mládí. 

Dokud budeš žít, měj je v úctě. Čím jsou starší, tím víc Ty jdeš nahoru 
a oni už pomalu dolů. 

Měj trpělivost bez výbuchů hněvu. Ale nejít do konfliktů a nejít do nich 
nikdy, může být někdy až devastující. Po bouři je čistý vzduch.  

Zapamatuj si prosím zkušenosti svého mladého věku a vzpomeň si na 
ni, až budeš mít svoje děti a budeš se muset obrňovat trpělivostí. 
                                                                      Radost z Boha, Marek Vácha 

 
Tajemný B řetislav z Kostelce nad Černými lesy 

 
Ve Velkých Žernosekách (malá vinařská obec nedaleko Litoměřic) je 

v kostele sv. Mikuláše zajímavá náhrobní deska s epitafem pravděpodobně 
z roku 1525. Vtesaný nápis je na obrázku níže. Výška písma je 8,5 cm v šesti 
paralelních řádcích po celé ploše desky. Písmem je gotická minuskula a 
jedinou verzálkou je v principu polounciální A. 

 
Nápis zní: 
Anno-d(omini)-1-5-2-5-tuto-lezi-urozeny-pan-bretislaw-z-kostelcze-

nad-czernimi-lesy-y-tudiz-nebosstik-pan-petr-stolensky-z-kopyst-gic/hz-
dussem-pan-buh-racz-milostiw-byti-amen. 

Petr snad pocházel z vladyckého rodu Stolinských z Kopist, osoba 
Břetislava prý dosud nebyla identifikována. V roce 1525 byli majiteli 
černokosteleckého zámku Slavatové z Chlumu a z Košumberka (1492-1547). 

Vybral R. Jozíf 
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Prokop Zaletěl 
Svatý Martin 
 

Jinoch statný, zbožný 
na svém koni, 
pod nímž země zmrzlá 
jak kov tvrdý zvoní. 

 
K amiensské blíží 
ruče se již bráně, 
pláštěm svým se mrazu 
třeskutého chráně. 

 
Tu hle, žebrák sedí 
ode pola nahý, -  
ruce k němu zdvihá 
i zrak slzou vlahý… 

 
Nemá peněz vojín –  
to však ho nemýlí, 
rozhodnut již mladík 
štědrý, bohumilý. 

 
Z pochvy meč svůj tasí 
a jím plášť svůj dělí – 
půl žebráku dává, 
jenž v údivu celý… 

 
A hle, v noci Krista 
v plášti svojím patří –  
vždyť Kristu dáváme, 
co jednomu z bratří! 

 
Z knihy: Kříž a Maria vybrala L. Malíková 
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Kostel sv. And ělů strážných a jeho d ějiny 
Dokončení z minulého čísla 
 

Pod kostelem byla rovněž zřízena krypta, ve které bylo pohřbeno 
několik významných postav města této doby - ve zvláštním výklenku zde 
spočinul děkan Fr. R. Koliander (1759), dále kaplani Jan Růžička (1771), 
Petr Starý (1760) a zámecký kaplan Norbert a S. Ludmila (1748), dále otec 
děkana Jana Hallíka a několik panských úředníků a sládků.  

Chrám byl dovybavován 
i v dalších letech. Roku 1739 
darovala vévodkyně Savojská 
kostelu celkem pět oltářů – hlavní 
oltář a čtyři oltáře postranní – 
sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého, 
sv. Jáchyma a P. Marie Pasovské 
(takřka totožné sochy sv. Jáchyma 
a sv. Anny od B. Fritsche jsou 
umístěny na hlavním oltáři kostela 
Narození P. Marie ve Vranově u 
Brna). Autorem těchto 
pozoruhodných barokně-
klasicistních oltářů je slavný 

vídeňský sochař Gottfried (Bohumír) Fritsch (jedná se dokonce o jedny 
z jeho nejkvalitnějších prací), během jejich rekonstrukce byly roku 1905 
opatřeny sochařem Fr. V. Bukem novou polychromií silně degradující 
původní dílo; k obnově původní barokní povrchové úpravy těchto soch 
došlo při rekonstrukci v letech 2005 a 2007. Roku 1751 daroval knížecí 
inspektor a vrchní ředitel Černokosteleckého panství Jan Horálek do 
kostela další oltář své patronky sv. Barbory a roku 1752 Antonín Unsin oltář 
sv. Antonína Poustevníka (oba byly odstraněny roku 1879). Varhany byly 
koupeny za 180 zlatých rýnských z kostela sv. Havla v Praze (roku 1895 
byly nahrazeny dnešními od firmy Josef Rejna-Josef Černý z Prahy). Na 
závěr ještě doplňme, že všechny sochy v průčelí kostela sv. Andělů 
strážných vytvořil v letech 1896-1897 profesor pražské Vysoké školy 
umělecké Antonín Popp. 

Už roku 1756 nařídila vévodkyně Savojská, aby k nově 
postavenému kostelu byla také dostavěna věž s hodinami, a to na náklad 
knížecího důchodu (!), nicméně z toho sešlo údajně proto, že prý 
černokostelečtí měšťané nemínili připustit, aby zvony z městského kostela 
byly přeneseny do kostela farního. Vévodkyně údajně také velmi litovala, 
že ke stavbě věže nedošlo. 
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Dovolím si zde ještě poznámku k hlavnímu oltáři – obecně se tvrdí, 
že na jeho vrcholu je socha Anděla strážce s dítětem, ve skutečnosti se 
ovšem jedná o archanděla Rafaela s Tobiášem, jak se o tom zmiňují 
tehdejší prameny. Několik let po vysvěcení kostela se v Kostelci udál 
zajímavý příběh – roku 1763 zvonili na zvonici u sv. Jana Křtitele jako 
každý den zvoníci poledne. Byl tam s nimi i tehdy třináctiletý Karel Stumpa. 
Ten šlápl na nahnilé prkno a propadl se dolů, a i když se ošklivě potloukl, 
tento pád z velké výšky naštěstí přežil – v celém Kostelci to bylo obecně 
připisováno záchraně sv. Anděly strážnými a úcta místních k nim ještě 
stoupla. 

Při výše zmíněné přestavbě kostela v letech 1892-1894 došlo 
kromě dostavby věže v průčelí i k výměně klenby v lodi. Tato klenba má tu 
zvláštnost, že je bedněná, nesená dřevěnými skružemi zasekanými do 
nosných zdí a nahradila původní barokní strop.  

Pokud se týče zvonů, většinu jich postihl smutný osud českých 
zvonů za obou světových válek. Před rokem 1914 byly v sanktusové vížce 
dva malé zvony, jeden darovaný roku 1738 místním měšťanem Václavem 
Pošívalem a druhý Florián (byly rekvírovány v listopadu 1916). Roku 1894 
byly do nově postavené věže přeneseny i zvony ze zvonice u kostela 
sv. Jana Křtitele – 1. poledníček snad už z 15. století, 2. Václav o váze 170 
kg, kterého nechali kostelečtí ulít roku 1624, 3. zvon P. Marie a sv. Jana 
Křtitele o váze 491 kg, přelitý poprvé roku 1728 a podruhé 1894. Roku 
1894 byl ulit i nový zvon sv. Andělů strážných o váze 1335 kg. Po roce 
1918 se ze všech těchto zvonů vrátily do Kostelce pouze dva, P. Marie 
a sv. Jana Křtitele a sv. Václava. Roku 1929 se slavila dvě velká jubilea – 
1000 let od domnělé smrti sv. Václava a 200 let od svatořečení sv. Jana 
Nepomuckého. Tehdejší farníci učinili slib, že vyberou mezi sebou 
prostředky na nové zvony do kosteleckého farního kostela. Díky tomu 
opravdu roku 1931 ulila firma Herold z Chomutova dva nové zvony – 
Václava a Jana Nepomuckého – které byly 6. září t. r. slavnostně zavěšeny 
(Václav na hlavní věž a Jan Nepomucký na sanktusovou vížku). Oba dva 
pak byly rekvírovány během druhé světové války (roku 1942) a už se zpět 
nevrátily. 

Poslední větší změny v interiéru chrámu proběhly při jeho opravě 
v letech 2002-2005, při nichž byl především zhotoven nový velice umělecky 
hodnotný pevný oltář (oltářní menza), předepsaný liturgickými úpravami II. 
vatikánského koncilu po roce 1969 (od toho roku byla v kostele menza 
pouze provizorní, přenosná, bez ostatků svatých), posvěcený biskupem 
Karlem Herbstem 5. října 2003, kdy do něho byly slavnostně vloženy 
ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera (1751-1820). Jeho autorem je místní 
farník Zdenek Hůla., 

Vladimír Jakub Mrvík 
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Mariánská poutní místa 
92. Kní řov u Vysokého Mýta - kostel Zv ěstování Panny Marie 

 
Zdejší farní kostel byl založen začátkem 14. století. Po husitských 

válkách byl kostel opraven jako poutní. Roku 1670 byla ke kostelu 
přistavěna zvonice, r. 1727 boční oratoře a sakristie. Jedná se o jednolodní 
kostel s podélnými oratořemi po stranách, zakončený presbytářem, jehož 

součástí je empírový svatostánek a obraz tzv. 
Panny Marie Knířovské ze 17.století, jíž se 
přičítá záchrana před morem v roce 1730. Roku 
1837 byla zvýšena loď kostela a vztyčena věž. 
Konečně r. 1864 byla obnovena fara 

Kostel stojí na jižní straně návsi, 
obklopen hřbitovem. Mohutnou západní věží se 
vstupuje do jednolodní stavby s mnoha 
oratořemi po stranách, zakončené 
presbytářem. Chloubou kostela je barokní oltář 
z poloviny 18. století ze zrušeného sedleckého 
kláštera. Jeho součástí je empírový 
svatostánek a milostný obraz Panny Marie 
Knířovské ze 17. století. Z dvou bočních oltářů 
se dochoval oltář sv. Anny, druhý je darován z 

Vysokého Mýta - oltář Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.  
Cestu ke kostelu lemují pozůstatky původní sochařské výzdoby z 

18. stol. Jsou to sochy sv. Josefa, Vavřince, Serváce a Panny Marie 
Knířovské. 

Vybral R. Jozíf 
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Z historického kalendá ře 
 
2.listopadu 1622 zemřel Jan III. Lohelius, 12.pražský arcibiskup 

v letech 1612 až 1622 400 let) 
10.listopadu 1912  se narodil Bernhard Häring, německý morální 

katolický teolog (110 let) 
10. listopadu 922 tělo sv. Ludmily, české kněžny a mučednice, bylo  

z rozkazu jejího vnuka knížete Václava přeneseno 
z Tetína na Pražský hrad a zde v kostele sv. Jiří 
důstojně pochováno (1100 let) 

11.listopadu 1922 se narodil Stanislav Krátký, čelný biskup podzemní 
církve v Československu (100 let) 

13.listopadu 1912  zemřela Tereza Nováková, česká spisovatelka  
(110 let) 

15.listopadu 1907  zemřel bl. Rafael Josef Kalinowski, polský karmelitán 
(115 let) 

19.listopadu 1957  zemřel Karel Stloukal, český historik (65 let) 
21. listopadu 1347 císař Karel IV. založil Emauzský klášter v Praze na 

Slovanech pro slovanské benediktiny. Za patrony 
zvolil kromě Panny Marie také české patrony  
sv. Vojtěcha a sv. Prokopa (675 let) 

23.listopadu 1457  zemřel Ladislav Pohrobek, český král v letech 1453 
až 1457 (565 let) 

26.listopadu 1922 se narodil Antonín Bradna, český katolický kněz, 
politický vězeň komunistického režimu (100 let) 

29. listopadu 1987  pražský arcibiskup kardinál František Tomášek 
vyhlásil svým Pastýřským listem „Desetiletí duchovní 
obnovy národa“, jako přípravu na milénium úmrtí sv. 
Vojtěcha (35 let) 

30.listopadu 1862  se narodil Mořic Hruban, český politik, představitel 
Československé strany lidové (160 let) 

 
17.listopadu 1927 se narodil Vasyl Omeljanovyč Makuch, který se 

5.listopadu 1968 zapálil v centru Kyjeva na protest 
proti okupaci Československa a proti rusifikaci 
Ukrajiny, zemřel v nemocnici 6.listopadu 1968. 

 
 

 
 

Uzávěrka p říštího čísla je 19. listopadu 2022 
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OKO EKUMÉNY 
Mahátma Gándhí k příčinám ničícím lidstvo: 
 

Politika bez zásad, 
potěšení bez závazků, 
bohatství bez práce, 
vzdělání bez charakteru, 
obchod bez morálky, 
věda bez lidskosti, 
modlitba bez charity. 

 
UNIVERZÁLNÍ BŮH 
 

Bible na četných místech zcela jasně říká, že tento Kristus existoval 
„od počátku“ (Jan1,1-18, Koloským 1,15-20, Efezským1,3-14) 
Bez smyslu pro bytostnou posvátnost světa – každého malého kousku života a 
smrti – nám dělá potíž vidět v naší realitě Boha, natož aby se nám dařilo tuto 
realitu respektovat, chránit ji nebo ji milovat. 
Důsledky této slepoty se projevují všude kolem nás. Jsou patrné v tom, jak 
využíváme a poškozujeme své bližní, zvířata, předivo rostoucích věcí, půdu, 
řeky a moře a sám vzduch. 

Trvalo až do 21.století, než to konečně jasně řekl nám křesťanům 
nějaký papež – František v prorocké encyklice LAUDATO SI. 
 Snad není příliš pozdě a snad se plně zacelí zbytečná trhlina mezi praktickým 
pohledem (vědou) a pohledem holistickým (náboženstvím) Stále se navzájem 
potřebují. 

Inkarna ční světonázor – Vt ělení Boha , představuje hluboké uznání 
přítomnosti božského v doslova „každé věci“ a v „každém jednom člověku“. Je 
to klíč k duševnímu a duchovnímu zdraví, jakož i k jakémusi základnímu štěstí 
a spokojenosti. 

Inkarnační světonázor je jediný způsob, jak můžeme smířit své vnější 
světy se světem vnějším, jednotu s rozmanitostí, fyzické s duchovním, 
individuální se společenským a božské s lidským. 

                                                                   Univerzální Kristus. R. Rohr 

 
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. 
 


