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Slovo kněze
Kdy přehodnotit své plány
Kdysi před léty jsem mluvil s jedním náctiletým klukem o tom, že je
někdy potřebné zkorigovat své plány, a některé zanechat a vybrat si ty,
na které má člověk energii, a které přinesou nějaké ovoce. Mladík se
mnou nesouhlasil. „Věci je třeba dotáhnout do konce“, tvrdil. Mladický
drive a touha něco dokázat zřejmě nepřipouští představu, že člověk
„hodí vidle“ do rozjetých projektů.
Jenže víme i to, že některé projekty byly jen snem a nedají se
uskutečnit. Dospělý člověk může sice jako dítě dupat nožkama a vkládat
energii do něčeho, co sice dotáhne do konce, ale často za vysokou cenu.
Kdysi jsem byl žehnat byt v jedné rodině v menším městě na sídlišti. Byli
majetní, mohli by si dovolit i postavit dům. Jejich odpověď byla: „Vidíme
rodiny, které si tady postavily dům, málokteré manželství zůstalo
nedotknuté. Někteří se v procesu stavby domu rozvedli, jinde někdo
z manželů zemřel nebo vážně onemocněl.“ O čem to svědčí? O tom,
že někdy chceme více, nežli můžeme, než je dobré. Jistý umělec, který
byl po čtyřicítce, se mi svěřil: „Největší stres mi způsobuje myšlenka, že
nestihnu všechno, co bych chtěl, a vím, že na to mám schopnosti,
zkušenosti, jen nemám čas.“
To, co píšu, není proti snům a smělým plánům. Je třeba mít své sny
a touhy. Je však dobré a potřebné o svých plánech mluvit s Bohem
a svěřovat mu všechno, co jsme a po čem toužíme. Nemusíme před
Bohem ukrývat nic z toho, co nás motivuje, bolí a po čem toužíme. Jsou
chvíle, kdy je třeba zapnout na plné obrátky a věci dotáhnout. Někdy je
potřebné věnovat čas rozlišování – na co mám sílu a na co už ne. A nejen
na začátku svých plánů, ale také v průběhu, a také po tom, když něco
dokončíme. Je dobré a potřebné se ptát: „Udělal jsem to proto, že to bylo
potřebné, anebo proto, abych se zviditelnil, anebo abych zahlušil
prázdno ve své duši?“ Víme, že nakonec Bůh může požehnat i to, co jsme
nedělali s úplně nejčistšími úmysly. Prostě chtěl, aby něco bylo a nebyl
nikdo jiný, kdo by to uskutečnil, a proto využil i naše nedokonalé služby.
Ideálem je však být blízko Božích myšlenek a plnit jeho vůli. To se pak
dějí věci, o kterých bychom si nemysleli, že jsme je schopni vykonat.
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Mimochodem, blíží se prázdniny. Nezapomeňte si trochu odpočinout,
alespoň občas nechat jen tak plynout své myšlenky, něco dobrého číst
a občas i snít o věcech, které ještě nejsou ve vašem dosahu.
Ján Halama SVD, farář

Symboly června
Tělo a Krev Páně
Obvyklý název pro Nejsvětější svátost oltářní pod způsobou chleba.
Památka Božího Těla se koná sice na Zelený čtvrtek, ale pro smuteční
ráz tohoto dne nevystupuje. A proto církev ustanovila zvláštní slavnou
památku, a to ve čtvrtek po nedělní slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek
byl zaveden snahou sv. Juliány z Cornillonu. Nový svátek ustanovil roku
1246 biskup z Lutychu. Papež však otálel prohlásit svátek pro celou
církev; teprve zázrak v Bolseně ho k tomu roku 1264 přiměl. Od 15. století
se po celé církvi rozšířil zvyk procesí Božího Těla. Stalo se to i díky tomu,
že papež Martin V. svátek obdařil zvláštními odpustky. Od té doby se
tento zvyk s nadšením přijímal na celém Západě a průvody byly
provázeny velkou okázalostí. Při průvodu se nosívala posvěcená hostie
(původně zahalená, později všem viditelná, uložená ve vzácné
monstranci). U čtyř oltářů postavených mimo kostel se pořádá
stacionární bohoslužba: do čtyř světových stran se při ní zpívají perikopy
evangelia a modlí se prosebné modlitby za církevní i světské potřeby; po
nich následuje závěrečné požehnání Nejsvětější svátostí. Zejména
barokní doba učinila z průvodů o Božím těle děkovné triumfální průvody.
Nejsvětější Srdce Ježíšovo
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je termínem náboženské úcty, která uctívá
Bohočlověka pod zorným úhlem lásky symbolizované jeho srdcem.
Náznak takového kultu lze nalézt již u svatých Otců, kteří se odvolávají
na některá místa evangelia (J 7,37). Na ně navazují teologové
středověku, již ve 12. století (sv. Anselm, sv. Bernard z Clairvaux), zejména
však ve 13. století (sv. Albert Veliký, sv. Bonaventura). Mocnou vzpruhu
přinesla tomuto kultu mystika 13. a 14. století (sv. Mechtilda
z Magdeburgu, sv. Mechtilda z Hackebornu, sv. Gertruda z Helfty a bl.
Jindřich Suso). Později přijalo úctu k Ježíšovu Srdci zejména hnutí
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„Devotio moderna“ (Tomáš Kempenský aj.) a v 16. století jezuitský řád.
V 17. století došlo k novému vrcholu zásluhou francouzských oratoriánů.
Právě sv. Jan Eudes jako první slavil s dovolením svého biskupa
v kostelích svého společenství svátek ke cti Ježíšova Srdce (roku 1672).
V letech 1673–1675 měla sv. Markéta Marie Alacoque ve Francii řadu vizí,
v nichž ji Kristus pověřil, aby se zasazovala o zavedení svátku Srdce
Ježíšova v pátek po oktávu Božího Těla a o pěstování pobožnosti pátků
Ježíšova Srdce a Svaté hodiny (doporučila křesťanům přistupovat ke
svatému přijímání každý první pátek po devět měsíců, aby dosáhli jistoty
dobré smrti). Řím se proti tomu dlouho stavěl; až Klement XIII. roku 1765
povolil biskupům tento svátek slavit. Pius IX. ustanovil roku 1856 pro celou
církev svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na třetí pátek po Seslání
Ducha svatého. Lev XIII. roku 1899 povýšil klasifikaci svátku a stanovil pro
nastávající přelom století zasvěcení světa Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
Piux XI. se roku 1928 zasadil o další vylepšení klasifikace svátku, jenž
dosáhl stupně liturgické slavnosti.
Neposkvrněné Srdce Panny Marie
Neposkvrněné Srdce Panny Marie je obrazem čistého a svatého
vnitřního života Matky Boží, především její čistoty a lásky k Bohu a lidem.
V 17. a 18. století se stalo předmětem zvláštní úcty. Papež Pius XII. zasvětil
31. října 1942 celý svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a roku 1944
ustanovil zvláštní svátek pro celou Církev na 22. srpna. Nyní se připomíná
jako památka v sobotu po slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.
Jan Vosáhlo

Historický kalendář kolínské farnosti – červen
5. června 1750 se započalo s pozdně barokní přestavbou kostela sv.
Bartoloměje v Solopyskách. Z původní středověké stavby zbyla pouze
věž a část přilehlého zdiva západního průčelí. Přestože se nejednalo
o příliš výraznou realizaci, dohlížel na stavbu (a nejspíše mohl být
i architektem nového kostela) Antonio Fidelis Palliardi (1732–1757),
pocházející ze známé pražské stavitelské rodiny.
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9. června 1680 zemřel v Kolíně (na blíže nespecifikovaném předměstí)
pravděpodobně první člověk na „vrátivší se černou smrt“. O něco později,
20. června, podlehl morové epidemii první obyvatel vlastního města. Byť
epidemie moru postihovaly ve středověku a raném novověku město
často, tato patřila k nejhorším. Během necelého půlroku na ni v Kolíně
zemřelo přibližně 560 křesťanských obyvatel (za předpokladu, že Kolín
mohl mít cca 1 800 křesťanských obyvatel, jednalo se o bezmála třetinu).
V celé tehdejší kolínské farnosti bylo obětí přes osm set. Zemřel kolínský
děkan Vavřinec Marek Guigni a vymřelo celé osazenstvo kapucínského
kláštera (které do poslední chvíle zaopatřovalo nemocné a umírající).
Událost připomíná pamětní deska na kostnici za chrámem sv.
Bartoloměje i mariánský – morový – sloup na náměstí, vybudovaný
v roce 1682.
12. června 1928 se v Kolíně narodil Ladislav Kamarýt (1928–2000),
vlastivědný pracovník, výtvarník a autor řady populárně-naučných prací
z historie našeho města. Byl také známým skautským pracovníkem
a s bratrem Janem se podílel na záchraně a obnově řady církevních
památek na Kolínsku. Inicioval obnovu kolínských zvonů, jejíž realizace
se však již nedožil.
20. června 1813 se v Kolíně narodila Anna Plaňanská (1813–1868). Anna
(později S. M. Dulcelína) společně se svojí rodnou sestrou Marií (později
S. M. Xaverií) Plaňanskou (1814–1867), taktéž narozenou v Kolíně, a jejich
přítelkyní Františkou (později S. M. Johanou) Grossmannovou založily
v roce 1856 v Praze Kongregaci Šedých sester III. řádu sv. Františka (a to
pravděpodobně jako první ženskou řeholní kongregaci českého
původu).
24. června 1697 byla slavnostně vysvěcena kaple sv. Jana Křtitele na
vrchu Vysoká. Nechal ji v letech 1695–1697 postavit majitel malešovského
panství, legendární František Antonín Špork (1662–1738). Jednalo se
o zvláštní kombinaci poutní kaple s letohrádkem a nedaleko stojící
poustevnou. V roce 1834 objekt vyhořel a od té doby se nachází ve
zřícenině. Špork je známý zejména jako budovatel unikátního barokního
areálu v Kuksu.
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28. června 1671 byl pražským arcibiskupem Matoušem Sobkem
z Bílenberka vysvěcen dokončený kostel N. Trojice s klášterem kapucínů
v Kolíně.
29. června 1934 byl vysvěcen nový kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
ve Velkém Oseku. Svěcení provedl bývalý kolínský děkan, tou dobou
svatovítský kanovník Jaroslav Kulač.
30. června 1928 se v Hradišťku I u Kolína narodil Bedřich Blažek (1928–
2017), kněz, hudebník a hudební skladatel. Na kněze byl vysvěcen tajně
v 70. letech a až po roce 1989 začal veřejně působit v kolínské
a přilehlých farnostech. Jeho otcem byl malíř Bedřich Blažek st.
Jaroslav Pejša

Spolčo má plány
V pátek na spolču nám dal otec Georges zajímavý úkol – všichni jsme
se měli zamyslet, jak bychom mohli společně zlepšit farnost a jak
bychom mohli pomáhat. Všichni jsme se snažili, takže se máte na co těšit.
Některé akce, na kterých jsme se podíleli, již znáte – pokud se nám to
podaří, tak bychom chtěli opět nacvičit divadelní představení, ať už na
nějaký farní den nebo na každoroční mikulášskou besídku. Také bychom
si přáli zopakovat karneval, který jsme minulý rok s pomocí Lukáše
Hanúska pořádali.
Mezi nápady na nové akce patří např. Den extrémní pomoci – den,
při němž bychom se snažili všem co nejvíce pomáhat, nebo třeba uklízení
odpadků a navštěvování seniorů. Nabídek na úklid kostela zde bylo
opravdu požehnaně, takže pokud s tím potřebujete pomoci, můžete se
na spolčo obrátit. Rádi bychom pomáhali i při mších svatých, zejména
hudebním doprovodem a zpěvem. Také se chystáme na letním farním
táboře zabavit děti a budovat mezilidské vztahy na „živo“ a ne jenom online.
S pomocí Boží budeme naše plány v následujících měsících
realizovat.
Adéla Libichová
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„Svatý Bartoloměj – kolínský gotický skvost“
Od minulé zprávy došlo u jednotlivých částí našeho projektu zatím
jen k mírným posunům, popisuji níže. Důvodem je podstatně větší
administrativní náročnost přípravných prací – výběrových řízení,
shromáždění potřebných dokladů před podpisem smluv apod.

Stavba: zhotovitel stavební části zpracoval „pasport“, na základě
kterého dojde k upřesnění prací. Jedná se o to, že na zpracování
projektu, nutného k podání žádosti v r. 2017, bylo velmi málo času. Proto
je potřeba provést revizi, abychom nyní dělali to, co skutečně chceme,
příp. ještě doplnili práce, které nám před čtyřmi roky „utekly“. Projekt
např. neobsahuje instalaci osvětlení v bočních lodích, neřeší opravu rakví
v kryptě apod.
Varhany: je dokončeno výběrové řízení na zhotovitele. Před podpisem
smlouvy musí vybraná firma doložit značné množství dokladů (potvrzení
o bezdlužnosti, licence restaurátorů, …). V současné covidové době to
není jednoduché i s ohledem na skutečnost, že část pracovníků je ze
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zahraničí. Spějeme do finále, k demontáži varhan by mělo dojít
v červenci. S pomocí organologa Arcibiskupství pražského, pana
Štěpána Svobody, se snažíme zajistit náhradní nástroj, který by sloužil
při bohoslužbách.
Mobiliář: restaurování bylo rozděleno do devíti částí podle „příbuznosti“.
Jednou částí byly např. sochy, další obrazy, kovové předměty, oltáře,
dřevěný nábytek. Bylo podáno celkem 36 nabídek. Ve čtvrtek 20. května
se poprvé sešla hodnotící komise. Po kontrole nabídek bylo zjištěno, že
je nutno jednotlivé uchazeče vyzvat k doplnění požadovaných dokladů
a k vysvětlení některých nabídkových cen. I zde bude třeba před
podpisem smluv doložit soubor různých příloh. Aby mohly být zahájeny
stavební práce dle harmonogramu, tj. v srpnu, musíme mít převážnou
část mobiliáře odvezenu v průběhu července.

Autor textu: Petr Čech st.
Fotografie: Josef Čáslava
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Kalendář akcí v červnu 2021
5. červen (sobota) – v 15:00 zpověď dětí a jejich rodin před prvním
svatým přijímáním v kostele sv. Bartoloměje.
6. červen (neděle) – v 10:00 slavnost Prvního svatého přijímaní dětí
v kostele sv. Bartoloměje. Slavnost je spojená s procesím na Boží tělo.
Srdečně zveme ostatní děti, aby se zapojily do procesí s okvětními lístky.
19. červen (sobota) – v 14:00 slavnost Prvního svatého přijímání
romských dětí v kostele sv. Víta na Zálabí.
21. červen (pondělí) – v 19:00 zasedání Farní pastorační rady ve farním
sálu.
25. červen (pátek) – v 18:00 rozloučení s otcem Georgesem Mondo
SVD na mši svaté v kostele sv. Bartoloměje.
26. červen (sobota) – v 15:00 slavení 10. výročí kněžského svěcení otce
Martina Sklenáře v kostele sv. Gotharda v Českém Brodě.
Další akce a oznámení:
4. červenec (neděle) – Pouť kolínské farnosti na Sázavu na svátek sv.
Prokopa. Mše svatá v kostele sv. Prokopa na Sázavě začíná v 8:30. Vlak
odjíždí v 6:32 ze stanice Kolín. Bohoslužby v kolínské farnosti budou
v neděli 4. 7. upraveny. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky farnosti.
9. – 15. srpna – farní pobyt na horách v Domě sv. Josefa v obci Terchová
na Slovensku. Cena ubytování je 8,5 euro/noc pro dospělé, děti do 12 let
v přítomnosti rodičů platí polovinu. Děti do 3 let bez nároku na lůžko
neplatí nic. Zajištěno bude vaření formou polopenze, cena bude
upřesněna podle počtu zájemců o pobyt. Zájemci nechť se hlásí do 30.
6. 2021 na e-mail: tomas.pavela@gmail.com, nebo na tel.: 737 129 378.
Své příspěvky do farního časopisu zasílejte do 20. června.
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Příběhy veltrubské farnosti
Pater Karel Šimek
V květnu 1976 zemřela dlouholetá varhanice, vedoucí chrámového
sboru a členka farní rady, slečna Anička Šindelářová ve věku 78 let.
Protože neměla žádnou rodinu, jen vzdálené příbuzné, její pohřeb
zařizoval P. Šimek. Ve své závěti odkázala veškerý majetek kostelu
a výtěžek z tohoto majetku měl být použit na opravu kostela.
Vykonavatelem závěti určila P. Šimka. ONV vzneslo námitku na
neplatnost závěti, ale státní notář platnost závěti potvrdil. ONV se
odvolalo ke krajskému soudu a krajský soud dne 7. července 1977 zrušil
rozhodnutí státního notáře a přidělil dědictví po Anně Šindelářové státu.
P. Šimek po konzultaci na arcibiskupství zaslal podnět na stížnost proti
rozhodnutí krajského soudu na generální prokuraturu ČSSR, a spor,
který převzalo pražské arcibiskupství, se protáhnul na několik let.
6. března 1980 Generální prokuratura zamítla podnět k podání
stížnosti s tím, že ministersvo kultury neuznává právní subjektivitu
kostela. Totéž ministersvo však v roce 1977 právní subjektivitu
veltrubského kostela uznalo. Tímto prohraným sporem vešel veltrubský
kostel do dějin socialistického soudnictví, protože to byl první kostel,
kterému ministersvo kultury zrušilo právní subjektivitu. Za zmínku ještě
stojí, že dvě sestry v Kristu, kamarádky Aničky Šindelářové, toto
rozhodnutí neunesly, počkaly si na předsedu MNV, církevního tajemníka
a zástupce ONV, kteří přijeli provádět soupis majetku, velmi hlasitě jejich
činnost pojmenovaly slovem „krádež“ a patřičně označily i zmíněné tři
pány. (Kupodivu jim jejich vystoupení prošlo bez následků). Dědictví po
Anně Šindelářové zahrnovalo domek se zahradou a hospodářskými
staveními, a blíže neurčenou výměru polí. Nemovitost získal MNV, který
přes část pozemku zřídil silnici, a domek se zbytkem zahrady předseda
MNV prodal svému kamarádovi.
Nepamatuji se, že by Anička Šindelářová vynechala hraní na
varhany. Poprvé se to stalo až tři dny před její smrtí. Poslední rok ale bylo
zřejmé, že ji zdraví ubývá, a proto jsem se začal u učitele LŠU, varhaníka
z Poděbrad a Libice, hru na varhany učit. Od 14. listopadu jsem hrál na
varhany ve Velkém Oseku i ve Veltrubech. Uspěchaný nástup ale
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způsobil, že jsem se musel učit na každou mši zvlášť a že jsem nikdy
pořádně neovládal hraní na pedály.
S příchodem nové ředitelky do ZDŠ Veltruby se urovnaly nedobré
vztahy školy a fary, a z P. Šimka a paní ředitelky Kubíčkové se stali
přátelé. Po nějaké době od ní P. Šimek dostal koťátko, z čehož nejprve
neměl žádnou radost. Velmi brzy však v sobě objevil milovníka zvířat,
nebo alespoň milovníka farského kocoura, který jeho náklonnost
opětoval. Kocour postupně obsadil jedno křeslo v obývacím pokoji, začal
doprovázet P. Šimka nejprve po faře, potom přidal účast na
bohoslužbách v kapli a nakonec i v kostele. Na bohoslužbách se vždy
choval vzorně. Nerušil, schoval se někde v koutě, a vylezl vždy až když
P. Šimek odcházel. Po jeho skonu si P. Šimek pořídil dalšího kocoura,
a vychoval ho stejně jako prvního. Po smrti P. Šimka se o něj chtěla
postarat paní ředitelka, ale kocour utekl a vrátil se na faru, kde prožil
všechny výměny kněží mezi roky 1994 a 2005. Teprve P. Blažek mu vrátil
jeho křeslo a umožnil návštěvu bohoslužeb. Ostatky druhého farského
kocoura byly zakopány před kostelem u pomníku z hrobu
P. Vobořila.
Veltrubský chrámový sbor s úmrtím varhanice ukončil činnost.
Velkoosecký sbor pokračoval ve své činnosti a na varhany byl stále
doprovázen dirigentem Jihlavského divadla Bedřichem Blažkem a začal
o svátcích dojíždět i do Veltrub. V tomto roce byl ve Veltrubech
instalován elektrický pohon zvonu. Montáž zařízení uhradil P. Šimek ze
svých úspor.
Josef Sixta

Okénko do DKSŠ
Školní výlet
V úterý 18. 5. jsme se sešli před školou a vyrazili na turistický výlet do
okolí Kolína. Cestou jsme navštívili uzenářství a nakoupili špekáčky na
opékání. Došli jsme na okraj Kolína a vystoupali na kopec, který se
nazývá Na Vinici. Tam jsme se posilnili svačinou a pokochali se krásnými
výhledy do okolí. Potom jsme sešli druhou stranou Viničáku směrem
k Sendražicím. Došli jsme na hřiště. Tam pro nás byly připraveny
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běžecké závody. Pepa, Anička, Olda a Tomáš podali úžasný běžecký
výkon. My ostatní jsme jim fandili. Po závodech jsme se vydali směrem
k zahrádkám. Tam nás čekal čas odpočinku a opékání špekáčků.
Opečená uzenina byla výborná. Ještě jsme po sobě uklidili a nastal čas
návratu do školy.
Sluncem prozářený výlet se všem líbil. Určitě musíme podniknout
v brzké době další. Už teď se moc těšíme.

Zdroj: DKSŠ

Kostel Nejsvětější Trojice
Luneta – Vojtěch žehná české zemi
Svatý Vojtěch žehná naší zemi i přes všechny hořkosti, křivdy, žehná
i přes zločiny, vraždy, vyvraždění svých nejbližších, otce, matky, bratrů.
Tak se modlil i kamenovaný mučedník Štěpán. „Pane, odpusť jim tento
hřích!„ Vojtěch “žehná zemi“ to je obraz, žehná těm, kteří v té zemi žijí
a budou žít.
Vojtěcha doprovází malá skupinka příznivců. Vojtěcha na cestách
vždy doprovází bratr Radim. Na obraze klečí po Vojtěchově pravici
a prosí za svou vlast. Radim – postava nejvýrazněji zobrazená po sv.
Vojtěchovi. Gesto jeho rukou – to je prosba, modlitba. Svatý Vojtěch
žehná, Radim za český národ se modlí. Další člen skupiny na rozloučenou
12

se sklání k zemi a líbá jí. Pokorně se sklání před matkou zemi. Odložený
klobouk je projevem úcty, pokory.
V pozadí se táhne horský hřeben – hranice české země. Horské
prostředí připomíná i část skaliska, velký balvan poblíž skupinky lidí.
Tady už nejsou žádná pole, žádné cesty, jen malý lesík. Žádné slunce, je
chladno, zvláštní stesk, tichý smutek. Požehnání a loučení s domovem.
Velká otázka – co nás čeká? Jaká bude budoucnost?

Luneta Svatá Anežka Česká
O sv. Anežce České byl zveřejněn článek ve farním časopisu
Bartoloměj na konci roku 2019. Z tohoto důvodu uvedu tedy několik
neuvedených a zajímavých informací.
Vhodné je připomenout že Anežčin klášter a kostel sv. Františka byl
první a nejstarší gotickou stavbou v Praze i v Čechách (1231–1234).
V období husitských bojů klášter obsadili husité a zřídili tu zbrojnici
a mincovnu. V mincovně razili mince ze zlata z roztavených kalichů
a monstrancí!
Josef II. zrušil řadu klášterů, byl zrušen také františkánský klášter
klarisek založený sv. Anežkou. Proto ostatky sv. Anežky byly uloženy na
místě, které dosud nebylo nalezeno. Klášter na konci 19. století měl být
zbořen, ale podařilo se jej zachránit a obnovit. Dnes je majetkem
Národní galerie, místem pro pořádání výstav.
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A poslední zajímavost – dosud v literatuře nikdy neuvedená. Svatá
Anežka Česká před 25 lety byla zobrazena na našich papírových
bankovkách.
Padesát korun Českých (rok 1993). Na zadní straně bankovky
(reverz) byla klenba kostela s velkým písmenem A (=Anežka), v horní
ploše tohoto písmena je podoba sv. Františka z Assisi a pod ním v dolní
části písmena A podoba sv. Anežky České. V první části je ještě státní
znak našich zemí: Čech, Moravy a Slezska.

Text k lunetě sv. Anežka Česká
Anežka na loďce přeplula bod řeky Vltavy u kotevního kamene –
odkud povede krátká cesta ke klášteru v blízkosti řeky. Na Anežku čeká
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skupinka prostých lidí – maminka s děťátkem v náručí mává Anežce na
pozdrav, dívenka se sepjatýma rukama tiše, beze slov prosí.
Nejvýraznější je nakloněná postava starce, který se opírá o berlu. Tenhle
stařec představuje ty všechny chudé, potřebné, postižené, nemocné,
zubožené, hladové, o které se svatá Anežka stará, kterým pomáhá.
Čekají na Anežku a vědí, že Anežka pomůže, podaruje.
Na vyvýšeném vzdáleném horizontu je silueta hradní baziliky a věže
kostela sv. Jiří. Vztažené ruce Anežky říkají: už jsem u vás, zdravím vás,
obvážu vaše rány.

Autor textu: Josef Dušek
Fotografie: František Stráník

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci
ustupující pandemie nemoci COVID-19
Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem
ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně
vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána,
ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny
a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro
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mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno,
kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom,
že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči.
Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože
služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus.
K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě.
Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou,
důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem
z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je
potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při
bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit,
abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování
příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti.
Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále
k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase,
abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je
jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na
bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za
překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale
a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že
můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021
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