
Milí čtenáři, jak se již stalo zvykem, rádi 
bychom vám představili přehled příjmů 
a výdajů farnosti za uplynulý rok. Zá-
kladním principem hospodaření církve 
je snaha o vyrovnaný rozpočet. Výdaje 
proto plánujeme opatrně a dlouhodobě, 
abychom se zbytečně nezadlužovali. Na 
druhou stranu jsme si v ekonomických 
radách vědomi, že je většinou lépe něco 
opravit než držet svěřené peníze na účtu, 
kde rychle ztrácejí na hodnotě. Pokud 

Hospodaření farnosti se naskytne příležitost získat dotační 
podporu z veřejných zdrojů, nelitujeme 
námahy spojené s přípravou a realizací 
příslušných projektů. Řada z vás ví, že 
to není legrace. 
Zásadní zprávou roku 2020 je udrže-
ní kostelních sbírek na solidní úrovni 
navzdory pandemii. Jak známo, šíření 
koronaviru nám přineslo úplný zákaz 
veřejných bohoslužeb v délce 9 týdnů 
a na dalších 11 týdnů včetně Vánoc 
drasticky omezilo počet účastníků na 
mši svaté. Za těchto okolností – které 
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bohužel stále trvají – je konečná výše 
sbírek pro správce farní pokladny vel-
kou úlevou. Meziroční srovnání hlásí 
v Brodku pokles příjmů jen něco přes 
4% a v Citově i v Rokytnici něco přes 
5%. Pán Bůh zaplať všem dobrodincům, 
kteří v době jarní a podzimní karantény 
nepřestali přispívat do sbírkového ko-
šíčku cestou ke svatému přijímání mimo 
mši, osobně na faře nebo i jinak. Takové 
vynalézavosti se meze nekladou. Někte-
ří z vás se dokonce rozhodli zřídit ve 
prospěch farnosti trvalý příkaz ze svého 
účtu, protože zjistili, že je to praktičtější 
než každý týden lovit po kapsách roz-
měněnou bankovku. Kdo ví, zda právě 
tento model podpory nebude v budoucnu 
čím dál častější.
Velmi si vážím také ochoty farníků od 
dětí po seniory, kteří nám pomáhají 
vlastní prací nebo dobrými nápady. Ne-
dávná zkušenost s rovnáním padající 
hřbitovní zdi a instalace topení v Citově 

ukázala, že doba svépomocné práce „pro 
kostel“ ani zdaleka neskončila. Byl bych 
rád, kdybyste vnímali moje občasná po-
zvání na brigádu jako vítanou příležitost 
přiložit ruku k dílu a přitom lépe poznat 
ostatní věřící. Farní brigáda se může stát 
malou rodinnou slavností v montérkách, 
při které si kromě práce uděláme čas 
společně posvačit a trochu si popoví-
dat. Nakonec připojím to nejdůležitější.  
I nad ekonomickými otázkami zůstává 
naším úkolem aktivní budování Boží-
ho království mezi lidmi. Kostely, fary 
a související pozemky v našem vlast-
nictví udržujeme proto, abychom měli 
k dispozici kvalitní zázemí pro život z 
víry i službu církve veřejnosti. Jsme 
odpovědní za to, aby se ve světě šířila 
radost a naděje založená na evangeliu. 
K tomu je nutné, abychom byli pro své 
okolí po všech stránkách důvěryhodní. 

Žehná vám otec Tomáš

V řízení farnosti pomáhají knězi bratři a ses-
try vybraní z místního společenství věřících 
a podle práva ustanovení za členy farních 
rad. Pastorační rada je spolu s farářem a pod 
jeho vedením odpovědná za rozvíjení du-
chovního a společenského života farnosti, 
zatímco ekonomická rada se stará o údrž-
bu jejího movitého i nemovitého majetku. 
Vzhledem k pandemickým omezením účas-
ti na bohoslužbách se letošní volby nebudou 
konat v jediném dni. Volební hlasování bude 
zahájeno týden po Velikonocích, v neděli 
Božího milosrdenství (11. 4.). Napřed ale 
musíme do Květné neděle (28. 3.) pomocí 

lístků, které jsou přiloženy na zvláštním lis-
tu, navrhnout vhodné kandidáty. Svoje ná-
vrhy odevzdejte do krabice v kostele. 
 
Prosba otce Tomáše

Vážení a milí farníci, prosím, abyste průbě-
hu voleb do pastorační a ekonomické rady 
věnovali velkou pozornost. Pokud Vás Bůh 
prostřednictvím naší komunity pozve ke 
spolupráci na svém díle skrze členství v ně-
které z rad, prosím, abyste to bez vážného 
důvodu neodmítali. Děkuji.
 

Blíží se volby do farních rad
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Jak si vedeme po finanční stránce?
Farnost Rokytnice

Ekonomická bilance roku 2020 byla v Ro-
kytnici zatížena nutností splácet dluhy po 
zateplování farní budovy. Potěšující je, že 
závazky vůči našim věřitelům (obec Ro-
kytnice + farnost Citov) v celkové výši 
600.000,- Kč byly vypořádány s nemalým 
předstihem vůči splátkovému kalendá-

ři. Přispěla k tomu kontrolní návštěva ze 
Státního fondu životního prostředí, která 
na provedených pracích neshledala žádné 
nedostatky a počátkem března dala pokyn 
ministerstvu k proplacení slíbené dotace 
z programu Nová zelená úsporám. Pokud 
by vás zajímalo, jak se energetické inves-
tice na faře (2017-2019) promítly do zdej-
ší spotřeby energií, nutno říct, že výměna 
původního elektrického kotle za tepelné 
čerpadlo, utěsnění oken a dveří i zateple-
ní podlah, stěn a stropu znamenaly oproti 
roku 2018 úsporu ve výši 15.155,- Kč, tj. 
cca 22%. Bez zateplení stěn a stropu byla 
tato úspora o rok dříve asi poloviční. Po 
odečtení příspěvku faráře platila farnost za 

Příjmy (v Kč)
Nájemné   200 620
Prodej majetku a další daňové příjmy     28 610 
Sbírky    237 323
Církevní úkony     36 700
Dary fyzických a právnických osob   161 296
Úroky z vedení účtu     19
Příspěvek z diecéze            0
Jiné příspěvky a dotace 620 745
Náhrady škod   30 045
Přijaté půjčky a úhrada dluhů  0
Ostatní příjmy    0
Celkem                                1 315 357 Kč   

elektřinu na faře 25.874,- Kč, což je zhru-
ba o 2.000,- Kč méně, než kolik se za stej-
né období protopilo a prosvítilo v kostele. 
Tím ale radost z provedených prací nekon-
čí. Před pořízením tepelného čerpadla byla 
zimní pokojová teplota na faře v Rokytnici 
cca o tři stupně Celsia nižší, než je tomu 

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci   52 393 
Bohoslužebné výdaje     6 279 
Režijní výdaje    161 796
Opravy majetku     531 557
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi   22 127
Dary a charitativní výdaje     4 321
Daně            6 099 
Nákup majetku 9 378
Poskytnuté půjčky a úhrada dluhů  600 000
Ostatní výdaje (děkanát)    2 640
Celkem                                1 396 590 Kč   

dnes. K úsporám je tedy třeba přidat také 
bonus pro kněze, který může jezdit po far-
nosti bez obav, že se doma nezahřeje bez 
rozdělání ohně.            
Ve vnitřních prostorách fary jsme loni moc 
pastoračních aktivit nezažili. Lidé sem 
přesto nadále chodí individuálně nebo po 
dvojicích, na přípravy ke svátostem, pro 
kněžské odpuštění ve svaté zpovědi, pro 
duchovní radu při diskrétním rozhovoru, 
pro potvrzení o křtu, domluvit pohřeb nebo 
svatbu apod. Díky pokračování investic 
začíná být krásný i prostor před farou a na 
dvoře. Většina výdajů na opravy – kon-
krétně částka 427.279,- Kč – se loni týkala 
chodníků a vjezdu s parkováním pro kola i 
automobily, terénních úprav před domem, 
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budování garáže z hlavní ulice, statického 
zajištění zdiva plus oprav další části fasá-
dy a střech. Plány na výsadbu zeleně před 
domem dočasně zhatil vytrvalý podzimní 
déšť. Výdaje na opravy dále zvýšila insta-
lace dvou moderních zabezpečovacích sys-
témů proti zlodějům a nového hromosvodu 
(celkem 91.247,- Kč). Položka nákup ma-
jetku (9.378,- Kč) se týká úsporného sví-
tidla, které nahradilo porouchaný halogen 
v chrámové lodi. Výraznější modernizaci 
osvětlení celého kostela připravujeme.
Letní uvolnění pandemických opatření 
umožnilo v červenci pořádání velkého se-
tkání farníků pod širým nebem. Mnozí jste 
tak měli možnost zahlédnout a pochvá-
lit proměnu běžně nepřístupného areálu, 
který je asi rok v péči skupiny přátel farní 
zahrady. Režijní výdaje z našeho rozpočtu 
(18.081,- Kč) zde pomohly pokrýt zpro-
voznění zavlažování ze studny, výrobu 
laviček, cihly na ohniště, nákup nářadí a 
drobného materiálu (barvy). Dřevěný kříž 
– který dává prostoru zahrady působivý 
duchovní rozměr – je sponzorským darem. 
Ochota sponzorovat vlastní farnost mimo-
řádnými dary nad rámec běžných sbírek 
je v Rokytnici obecně velmi vysoká. Ze 
všech darů přijatých v roce 2020 pochází 
od domácích příznivců bez započtení pana 
faráře celkem 136.816,- Kč (85%). Děku-
jeme.  V kapitole režijních výdajů předsta-
vují asi 20.000,- Kč významné pastorační 
aktivity – Noc kostelů, tisk Kaštánku a ob-
čerstvení na farní táborák.
Do roku 2021 vstupujeme s předsevze-
tím pořídit do kostela uzavřenou dubovou 
zpovědnici. Peníze na ni už máme připra-
vené ze sponzorských darů. S podporou 
MAS se pak chystáme objednat na faře 
chybějící vybavení – věšákovou stěnu pro 

početnější návštěvy a skříně pro budoucí 
knihovnu duchovní literatury. Avizovanou 
modernizaci osvětlení v kostele podpoří ze 
svého rozpočtu obec. My se při nedělních 
sbírkách můžeme plně soustředit na běžné 
provozní náklady a umoření poslední části 
dluhu ve výši 200.000,- Kč. Už abychom 
to měli za sebou!

Souhrnné výsledky hospodaření farnosti    (v Kč)
Počáteční zůstatek financí (1. 1.) 157 573
Počáteční stav závazků     800 000 
Počáteční stav pohledávek    0
Rozdíly příjmů a výdajů v r. 2019    -81 233
Konečný zůstatek financí (31. 12.)           76 341
Konečný stav závazků        200 000
Konečný stav pohledávek                                                 0

Farnost Brodek u Přerova

V Brodku sice ekonomická bilance za rok 
2020 vykazuje zisk ve výši 106.777,- Kč, 
ale to je pouze tím, že nám z organizač-
ních důvodů nevyšla plánovaná demolice 
na farním dvoře. Dlouho jsme se na půdě 
ekonomické rady rozmýšleli, jak máme 
uskutečnit likvidaci bývalého obytného 
traktu s propadlou střechou, aby nás to 
finančně nezruinovalo. Původní rozpočet 
od nejmenované specializované firmy či-
nil v lednu 2019 něco málo přes 300.000,- 
Kč. Snaha získat na tyto práce jinou než 
obecní dotaci se ukázala jako nereálná. 
Když jsme pak v létě 2019 dostali o více 
než 100.000,- Kč levnější nabídku pana 
Olšanského s možností řešit část díla 
vlastními silami, svitla naděje, že se záměr 
v dohledné době podaří. Kvůli výdajům 
spojeným s opravou kostela jsme demolič-
ní práce naplánovali na léto 2020. Městys 
Brodek, který ze svého rozpočtu řadu let 



1/2021

5

podporuje farní činnost s dětmi a mládeží, 
přihlédl k bezpečnostnímu riziku a zahrnul 
do příslušné smlouvy vedle naší klubovny 
také „údržbu souvisejících prostor včetně 
revitalizace farního dvora“. Avšak události 
kolem pandemie nám na jaře neumožnily 
včasné uzavření smlouvy o dílo. Výsled-
kem byla na podzim nutnost vrácení nevy-
užité části obecní dotace a nová žádost o 
podporu, kterou místní zastupitelstvo vel-
koryse vyslyšelo. Upřímně děkujeme. Do 

konce roku 2020 nás připravovaná demo-
lice stála pouze zálohu ve výši 41.850,- Kč 
na odstranění střechy (viz obrázek z titulní 
strany). Částkou 20.000,- Kč se na této 1. 
etapě podílelo arcibiskupství. Vše ostatní 
– včetně sanace původní zdi z vepřovic na 
hranici pozemku ke Špunarům – přechází 
do rozpočtu 2021.            
Obraťme nyní pozornost k dalším výdajům 
v tabulce. Příspěvek do mzdového fondu 
arcidiecéze za nás uhradil anonymní dár-
ce. Mezi hlavní režijní výdaje patří elek-
třina – kostel a přízemí na faře (29.148,- 
Kč), dotované akce pro mládež – tábor s 
Edenem, cyklovýlet, lukostřelba, táborák 
a vybavení klubovny (26.243,- Kč), nový 

vodovod ze studny pro zalévání farní za-
hrady (37.255,- Kč) plus vodné a stočné 
za bezmála 10.000,- Kč. Položka opravy 
majetku zahrnuje kromě již zmíněné 1. 
etapy demoličních prací dvě důležité in-
vestice pro kostel – modernizaci ozvuče-
ní (52.131,- Kč) a instalaci nového alar-
mu (36.636,- Kč). Zabezpečení farního 
kostela je od podzimu ovládáno dálkově 
z řídícího střediska a umožňuje sledovat 
pohyb osob ve střeženém prostoru. Tím 

byla zajištěna bezpečnost místa modlitby, 
které je od jara denně přístupné všem, kdo 
hledají sílu a pomoc od Boha. Poslední 
loňský výdaj, který bych chtěl vysvětlit, je 
položka nákup majetku (7.137,- Kč). Jed-
ná se o vitrínu před kostelem. Podtrženo 
sečteno, po mimořádně náročné opravě 
kostela (2017 - 2019) jsme se ekonomicky 
ještě pořádně nenadechli, ale běžný pro-
voz zvládáme. 
V roce 2021 bychom rádi pokračovali v 
pořádání oblíbených pastoračních akcí 
nejen pro mládež. Bližšímu seznámení s 
areálem brodecké fary by měly pomoci 
jarní a letní brigády. Na úklid dvora na-
váže příprava projektové dokumentace 
pro budoucí velký úkol – rekonstrukci ná-

Příjmy (v Kč)
Nájemné 60 386   
Prodej majetku a další daňové příjmy 3 413   
Sbírky 178 973   

Církevní úkony 19 400   
Dary fyzických a právnických osob 108 892   
Úroky z vedení účtu 19   
Příspěvek z diecéze 20 000   

Jiné příspěvky a dotace 25 588   
Náhrady škod 0   

Přijaté půjčky a úhrada dluhů 0   
Ostatní příjmy 0   
Celkem                                416 671 Kč   

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci 14 489   
Bohoslužebné výdaje 7 587   
Režijní výdaje 116 209   
Opravy majetku 130 617   
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 19 870   
Dary a charitativní výdaje 10 214   
Daně 1 291   
Nákup majetku 7 137   
Poskytnuté půjčky a úhrada dluhů 0   
Ostatní výdaje (děkanát) 2 480   

Celkem                                309 894 Kč   
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jemního bydlení ve farních prostorách. Po 
mnoha letech zanedbávání tohoto tématu 
pomalu přichází čas k nápravě. Z farního 
archivu je zřejmé, že už pan doktor No-
váček chystal svého času poměrně velko-
rysou přestavbu, která bohužel zůstala jen 
na papíře. Pastorační situace se sice od té 
doby velmi změnila, ale přesto – anebo 
spíš právě proto – bychom jeden z nejhez-
čích domů v Brodku neměli nechat ležet 
ladem. Naši současní nájemníci se pomalu 
stěhují do vlastního domova, který v obci 
před nedávnem zakoupili. Z jejich slov na 
rozloučenou je zřejmé, že na bydlení pod 
farní střechou budou rádi vzpomínat. Jed-
ná se totiž o dům s jedinečnou atmosfé-
rou, který má i za současných podmínek 
své kouzlo. Bude-li zdejší podnájem i v 
budoucnu cenově dostupný, určitě potěší 
nejednu rodinu hledající přístřeší.

Souhrnné výsledky hospodaření farnosti    (v Kč)
Počáteční zůstatek financí (1. 1.) 59 222
Počáteční stav závazků     0 
Počáteční stav pohledávek    0
Rozdíly příjmů a výdajů v r. 2019    106 777
Konečný zůstatek financí (31. 12.)         165 998
Konečný stav závazků                    0
Konečný stav pohledávek                                                 0

Farnost Citov
Život citovské farnosti se točí – duchovně 
i ekonomicky – kolem kostela sv. Jiří, je-
hož výhodou je tradiční poloha uprostřed 
hřbitova. Často sem míří kroky místních i 
přespolních obyvatel navštívit hroby ze-
mřelých. Pozitivem roku 2020 je i zde nová 
praxe denně otevřených dveří, do kterých 
je možné nejen nahlédnout, ale také v klidu 
vstoupit, sednout si do lavice, popřemýšlet 
a pomodlit se před svatostánkem. Rád bych 

hned na úvod poděkoval panu starostovi – 
Jaromíru Otáhalovi – za aktivní přístup k 
péči o kostel jako historickou dominantu 
obce. Jeho přičiněním byl loni opraven po-
rouchaný hodinový stroj na věži, který nám 
prý v roce 1905 darovala paní Josefa Peruši-
cová, porodní bába na odpočinku. Náklady 
na opravu hodin (25.519,- Kč) pokryl dar z 
obecního rozpočtu ve výši 25.000,- Kč. Jiný 
účelový dar, který jsme přijali od soukromé 
osoby, je vázán na opravu dřevěného mi-
sijního kříže u bočního vchodu. Tento úkol 
se zatím bohužel nepodařilo uskutečnit, ale 
počítáme s ním. Velmi úspěšná byla naopak 
obnova a restaurování pískovcového kříže 
před kostelem, kterou realizovala obec bez 
účasti farnosti za podpory dotačního pro-
gramu Ministerstva zemědělství. Upřímně 
děkujeme a těšíme se na žehnání této vzác-
né duchovní památky. 
Ve spolupráci s obcí jsme pořídili novou vit-
rínu před kostel – viz nákup majetku (5.694,- 
Kč). K dalším přírůstkům farního inventáře 
patří bezdrátový mikrofon (4.299,- Kč) a 
číselník mešních písní (8.652,- Kč). Režijní 
výdaje nám oproti roku 2019 klesly o 27%, 
protože jsme nemohli uspořádat oblíbený 
májový bál. Ten bohužel nebude ani letos. Z 
pastoračních aktivit, které naopak proběhly, 
stojí za zmínku úspěšná Noc rozkvetlých 
kostelů (5.011,- Kč) a opakovaný tisk Kaš-
tánku (10.020,- Kč). Necelých 16.000,- Kč 
jsme zaplatili za elektřinu v kostele a zhruba 
9.000,- činily výdaje na podzimní brigády. 
Tím se dostáváme k tématu oprav. Zásadní 
význam mělo narovnání pěti nakloněných 
pilířů hřbitovní zdi. Jen za projekt ke sta-
vebnímu řízení jsme v červenci 2017 mohli 
zaplatit 153.065,- Kč. Náklady na realizaci 
opravy by pak byly věcí dalších stovek tisíc 
v závislosti na rozsahu díla. Není divu, že 
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jsme tuto záležitost odložili do šuplíku jako 
příliš drahou. Kdyby však během let zeď 
skutečně spadla a poničila hroby, nic moc 
bychom neušetřili. Jako majitel hřbitova je 
farnost za takovou škodu odpovědná. Pa-
tovou situaci vyřešil nápad zkušeného sta-
vitele, pana Bohumila Složila, kterému se 
podařilo najít způsob, jak jednotlivé pilíře 
bez velkých zásahů narovnat a podbetono-
vat. Postup jsme vyzkoušeli v červnu 2019 

na méně poškozeném místě. Fungoval dob-
ře. Pak se ale věc opět zasekla na tom, že 
bylo třeba kontaktovat majitele ohrožených 
hrobů s prosbou o souhlas s rozebráním ná-
hrobků kvůli přístupu ke zdi. Po dlouhých 
měsících nečinnosti faráře se věci ujala Pro-
zřetelnost. Nejohroženější z náhrobků jsme 
loni v říjnu našli rozebraný a jeho majitelka 
nás sama vyzvala k narovnání zdi. Pak už 
to šlo rychle. Počasí i lidé spolupracovali. 
Během jednoho až dvou týdnů bylo vše ho-
tovo. Náklady za materiál a nářadí pro bri-
gádníky nestojí za řeč. Dobrořečme Pánu! 
Z dalších oprav v kostele je nutno zmínit 
novou elektroinstalaci pro topení do lavic 
(36.083,- Kč), perlitové omítky v chrámo-
vé lodi (84.778,- Kč) a naladění varhan za 

10.000,- Kč. Zdařilou opravu rozmarné-
ho nástroje zprostředkoval u svého přítele 
varhaník z Dubu, pan Karel Hrudník. K 
vánočním radostem je třeba připočítat ještě 
vyhřívané polstrování v lavicích, které na 
základě zkušeností ze zaměstnání promyslel 
a obětavě zapojil náš farník a člen ekono-
mické rady, Honza Palásek. Velký dík patří 
jemu i všem ochotným pomocníkům. Poři-
zovací cena materiálu (topné fólie, kabely 

atd.) činila asi 35.000,- Kč. Provozní nákla-
dy odhadujeme cca na 7,- Kč za hodinu. Do 
roku 2021 vstupujeme s úkolem realizovat 
vnitřní stavební úpravy pod kůrem a dokon-
čit opravu omítek (sakristie a předsíň). Mís-
to stávající zimní kaple by měla v kostele 
vzniknout zpovědní a technická místnost 
plus „kočárkárna“ pro rodiny s malými dět-
mi.

Příjmy (v Kč)
Nájemné 48 977   
Prodej majetku a další daňové příjmy 0   
Sbírky 178 517   
Církevní úkony 19 900   
Dary fyzických a právnických osob 39 500   
Úroky z vedení účtu 64   
Příspěvek z diecéze 0   
Jiné příspěvky a dotace 0   
Náhrady škod 0   
Přijaté půjčky a úhrada dluhů 400 000   
Ostatní příjmy 0   
Celkem                                686 958 Kč   

Výdaje (v Kč)
Zaměstnanci 0   
Bohoslužebné výdaje 3 999   
Režijní výdaje 57 373   
Opravy majetku 184 401   
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 16 961   
Dary a charitativní výdaje 2 695   
Daně 1 940   
Nákup majetku 18 645   
Poskytnuté půjčky a úhrada dluhů 0   
Ostatní výdaje (děkanát) 2 480   
Celkem                                288 493 Kč   

Souhrnné výsledky hospodaření farnosti    (v Kč)
Počáteční zůstatek financí (1. 1.) 410 086
Počáteční stav závazků     8 712 
Počáteční stav pohledávek    400 000
Rozdíly příjmů a výdajů v r. 2019    398 465
Konečný zůstatek financí (31. 12.)         808 551
Konečný stav závazků                    0
Konečný stav pohledávek                                                 0
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Pošta z Roudnice
Darovací smlouva ze dne 20. 1. 2021 mezi 
naší farností a P. Martinem Brousilem z 
Roudnice nad Labem stvrdila předání úmys-
lů na 120 mší svatých k odsloužení do Polab-
ské nížiny. Téhož dne jsme na faře obdrželi 
přátelský e-mailový pozdrav, který zde zve-
řejňujeme.   

Milý otče Tomáši, zdravíme Tě všichni z 
Roudnice. Moji pastorační asistenti Jan a Zu-
zana děkují za pozdrav. Náš kostel je skutečně 
velký. Mohli bychom jej početnější farní obci 
na Moravě nabídnout k výměně, ale těžko by 
se asi uskutečnila. V Mostě zvládli šoupnout 
kostel jen o pár set metrů. Ale třeba za skoro 
50 let od té události možnosti v přesouvání 
kostelů pokročily. :-) V Neratovicích chtějí 
zahájit výstavbu kostela. Nabízel jsem tam-
nímu panu faráři kostel z Ledčic v mé farnos-
ti – ten by jim bohatě stačil. Doporučil jsem 
modlitbu k Panně Marii Loretánské, ta má se 
stěhováním staveb úspěšnou zkušenost. Ale 
asi se modlí nedostatečně. Bude je ta malá 
víra stát, počítám, tak nejméně 130 milionů. 

Co se intencí týče, v současnosti naši far-
níci nedávají ani dřívější počet, vlastně 
nejsou téměř žádné. Staří lidé buď na mši 
nyní nepřicházejí, či si nejsou jisti, zda 
přicházet budou, a mladší smyslu intencí 
dosud nikdo nenaučil. Což bych se měl 
pokusit udělat asi já, jenomže je to záleži-
tost poněkud choulostivá. Budeme tedy s 
panem děkanem Šťastným za Vaše úmy-
sly rádi a vděčni. Smlouvu s doplněnými 
údaji dávám do přílohy. Vyřiď, prosím, 
dárcům naše upřímné poděkování.

Pokud by Tě snad komplikovaná logistika 
zatížená problémem mnoha farníků a malých 
kostelů už příliš vyčerpala, můžeš přijít na 
misie na Podřipsko. Tady se i v 5. stupni PSA 
dá na většině míst fungovat docela běžným 
způsobem. Kdykoli Tě u nás rádi přivítáme, 
a to i třeba jenom na návštěvu.

Ať Tě Bůh ochraňuje a žehná.
otec Martin

    Kostel Narození Panny Marie v Roudnici nad Labem
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Covid-19 je onemocnění způsobené novým 
typem koronaviru SARS-CoV-2, které se ob-
jevilo v čínském Wu-Chanu v prosinci 2019. 
Onemocnění se rozšířilo do většiny zemí svě-
ta. V březnu 2020 Světová zdravotnická orga-
nizace označila šíření koronaviru za globální 
pandemii. Jedná se o nový typ koronaviru, 
který naše obranyschopnost zatím nepoznala. 
Šíření SARS-Cov-2 mezi lidmi je mimořádně 
efektivní. Vysoce infekční onemocnění, kte-
ré koronavirus vyvolává, bylo pojmenováno 
COVID-19. Rychle byly testovány nové lé-
čebné postupy.
Zatím neexistuje kauzální terapie tohoto one-
mocnění, tj. neexistuje lék, který by cíleně 
zasáhl příčinu nemoci, tedy koronavirus. Je 
proto nutné důsledně dodržovat preventivní 
opatření, která se týkají většiny přenosných 
onemocnění. Je to vzájemná ohleduplnost. 
Dodržování stále opakovaného pravidla „3R“ 
(roušky – ruce – rozestupy). Když mám na 
obličeji roušku, tak chráním ostatní před mou 
infekcí, pokud bych byla nemocná. Když 
mám respirátor FFP3 (FFP2), chráním i sebe 
před virovou infekcí. Umýt si ruce hned po 
příchodu domů nás naučila maminka. Nyní 
je čas používat na ruce desinfekci ve veřej-
ných prostorách a kdykoliv, když je to potřeba 
v práci i doma. Rozestupy dva metry souvi-
sí se vzájemnou ohleduplností při nutnosti 
kýchnutí nebo zakašlání. Kapénky obsahující 
koronavirus dva metry nepřekonají – nedole-
tí.  Pozn.: V prosinci 2020 a v lednu 2021 byl 
nízký výskyt chřipkových onemocnění (zdroj 
Státní zdravotní ústav), dle mého názoru v 
důsledku dodržování preventivních opatření 
a celostátních omezení. „Každý člověk má 
povinnost pečovat o své zdraví, protože je to 
vzácný Boží dar.“ Zdravý životní styl zahr-

Očkování proti Covid-19

nuje přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu, 
lehkou vyváženou stravu s dostatečným pří-
jmem tekutin, kvalitní spánek. Neprospívá 
nám kouření a pití alkoholu. 
Jelikož zatím není dostupná cílená účinná 
léčba onemocnění covid-19, je kladen velký 
důraz na vývoj vakcín. Vývoj vakcín by se dal 
jednoduše a nepřesně popsat asi takto: Vědci 
použili již v minulosti vyvinuté technologie, 
jejichž cílem byla výroba vakcíny proti jiným 
onemocněním (např. obrna, žloutenka typu 
A, HIV, ebola, malárie) nebo technologie k 
experimentální léčbě onkologických onemoc-
nění. V obdivuhodně krátkém čase nový ko-
ronavirus identifikovali, popsali chování viru 
v lidském těle a přečetli jeho genetickou in-
formaci. Nakonec tuto genetickou informaci 
„naroubovali“ na již vyvinutý systém. 
V současné době je v určité fázi vývoje 270 
kandidátních vakcín proti covid-19, které 
musí projít preklinickým a klinickým hodno-
cením. Řada z nich některou částí hodnocení 
neprojde. Naopak nadějné jsou následující 
čtyři typy vakcín: 1. inaktivované nebo živé 
oslabené virové vakcíny, 2. virové vektorové 
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vakcíny, 3. vakcíny na bázi bílkovin, 4. DNA 
a RNA vakcíny. Nechat se očkovat je morálně 
přípustné. Vakcinaci je třeba zvažovat nejen s 
ohledem na zdraví vlastní, ale i druhých lidí 
a na společné dobro. Při svém rozhodování 
tedy nemysleme jen na sebe, ale zvláště na 
nejzranitelnější spoluobčany, pro něž nakazit 
se nemocí covid-19 znamená být ohrožen ne-
jen na zdraví, ale i na životě. (ze Stanoviska 
České biskupské konference k očkování proti 
covid-19, prosinec 2020)

Očkování v České republice bylo zahájeno 
koncem prosince 2020. Provázely jej orga-
nizační a zásobovací problémy. Cílem očko-
vání je dostat onemocnění covid-19 trvale 

pod kontrolu. Vakcína chrání před příznaky 
onemocnění covid-19, které mohou být mír-
né, ale také závažné, až smrtící. Vakcinace 
má chránit i před britskou mutací viru. Zatím 
není prokázáno, zda očkovaní lidé jsou také 
neinfekční. Jinými slovy: mohou být bezpří-
znakovými nosiči a dále vylučovat virus. Pro-
to musí dále nosit roušku nebo respirátor. Ap-
likace vakcíny nezmění naši DNA genetickou 
informaci. Podle typu vakcíny se očkuje od 
šestnácti nebo od osmnácti let. V těhotenství 
se zatím nedoporučuje očkovat. 
Očkování je dobrovolné. Každý má právo na 
svůj názor a postoj k očkování. Vývoj vak-
cín proti covid-19 pokračuje, budou vznikat 
další typy vakcín. Kdo nemá důvěru v očko-
vání nyní, časem může změnit názor. Avšak! 
Pokud se naočkují dvě třetiny obyvatel, lépe 
– všichni, u nichž není vakcinace kontrain-
dikována (tj. nebezpečná vzhledem k věku 
nebo zdravotnímu stavu), budeme mít naději 
na dosažení kolektivní imunity a tím i podíl 
na ukončení celosvětové pandemie.  

Hana Calábková, Rokytnice

Testování a vývoj vakcín proti různým ne-
mocem bohužel často využívá tzv. embryo-
nální kmenové buňky, které byly získány z 
těla dvou plodů uměle potracených v roce 
1972 a 1985 a jsou v laboratořích dále roz-
množovány v podstatě donekonečna. Proti 
takovému jednání se jasně vyslovil svatý 
Jan Pavel II. v encyklice Evangelium vitae 
(1995): „Lidský život je posvátný a nedo-
tknutelný v kterémkoliv okamžiku své exis-
tence, tedy i v těch počátečních momentech, 
které předcházejí jeho narození.“  Nicméně 
Papežská akademie pro život (2005) a ná-
sledně i Kongregace pro nauku víry (2008) 
se dávno před covidem vyslovily ve smys-

lu morální přijatelnosti vakcinace očkovací 
látkou s touto historií. Důvodem je skuteč-
nost, že výroba ani testování dnešních vak-
cín nepůsobí nové potraty a jejich vztah k 
původnímu zločinu je tedy pouze nepřímý a 
vzdálený. Tím samozřejmě není schválena 
metoda výzkumu, který by ze strany věd-
ců měl co nejdříve probíhat jinak. Aplikace 
vakcín získaných problematickým způso-
bem je podle církevní nauky mravně nezá-
vadná v případě, že očkovanému člověku 
hrozí vážné nebezpečí z prodlení a nemá 
k dispozici lepší variantu. Právě toto nyní 
platí v případě pandemie nemoci covid-19. 

otec Tomáš
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V loňském roce jsme se v 
rámci postní almužny za-
pojili do sbírky na podporu 
Likvidace lepry (LL) cel-
kovou částkou 11.730 Kč. 
Chtěli jsme sice v tomto bo-
hulibém díle na pomoc ma-
lomocným v rozvojovém 
světě pokračovat i letos, ale 
vzhledem k mimořádné si-
tuaci dáme přednost lidem, 
kteří budou potřebovat po-
moc od Charity ČR. Proto-
že nároky na zajištění cha-
ritních služeb budou díky 
pandemii a jejím násled-
kům v následujících měsí-
cích spíše růst než klesat, 
věnujeme postní almužnu 
do on-line Tříkrálové sbír-
ky, která se uzavírá 30. 4. 
2021.
Velice děkujeme všem jed-
notlivcům i rodinám za 
ochotnou podporu díla, kte-
rým v naší církvi pravidelně 
provázíme přípravu na veli-
konoční svátky. V Markově 
evangeliu čteme příběh o 
daru vdovy do chrámové 
pokladnice (Mk 12,38-44). 
Písmo říká, že tam vhodi-
la sice malý obnos peněz, 
ale ve skutečnosti darova-
la více než všichni ostatní, 
protože dala ze svého ne-
dostatku. Ježíš hodnotí naše 
dobré skutky podle kvality, 
a ne kvantity. Redakce

Postní kasička pro lidi v nouzi
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Ocitl jsem se na prahu věčnosti
Rozhovor s olomouckým arcibiskupem (leden 2021) 

Rok 2020 byl kvůli pandemii koronaviru 
jedním nejpodivnějším v novodobé his-
torii jak České republiky, tak i podstatné 
části planety. Vnímáte nynější stav jako 
logický důsledek života globalizované spo-
lečnosti jedoucí na stále vyšší výkon, nebo 
jako příležitost uvědomit si některé zásad-
ní věci, na které většina lidí nemá nebo 
nechce mít v moderní hektické době čas? 
Nebo jako obojí?
Ano, spíš jako obojí. Pokrok se zastavit nedá, 
ale musí být spojený se zodpovědností za dů-
sledky. Některé důsledky je vidět brzy, jiné 
se dají předvídat, ale některé se objevují až 
později. Sám jsem například taky cestoval po 
světě, ale domnívám se, že nedávná doba až 
příliš jednostranně vsadila na turismus. Jed-
nostrannost není moudrá, protože je zranitel-
ná. Domnívám se, že třeba v této oblasti se 
nepůjde jednoduše vracet na staré pozice. 
Pandemie lidstvo donutila převrátit naru-
by svoje postoje, pracovní návyky, zažité 

stereotypy. Mnohým zrušila práci, jiným 
sebrala koníčky, dovolené, omezila kultu-
ru, sport, setkávání v hospodě i konání bo-
hoslužeb. V čem nejvíce zasáhla křesťany, 
potažmo katolickou církev?
Církev je společenství a k její podstatě patří 
setkávání a společné slavení. Proto nás ome-
zení bohoslužeb zasáhlo citelně, ale věřím, že 
jde jen o nedlouhé období, které se dá překo-
nat. Navíc křesťan se snaží věci nepříjemné a 
bolestné přijmout jak kříž a nabídnout Bohu 
jako oběť, jako dar z lásky, čímž prohlubuje 
svůj duchovní život. Tato doba nabízí mnoho 
příležitostí.
Církve v Česku (ani jinde ve světě) však 
nejsou samozřejmě jen instituce, ale živé 
organismy se stovkami tisíc či miliony 
lidí, kteří dál žijí své příběhy. Stejně jako 
ti, kteří se k žádné víře nehlásí. Na mno-
ho z nich dopadla krize velmi nemilosrdně 
jak ekonomicky, tak psychicky. Nejvíce 
jsou ohroženy rizikové skupiny seniorů, 
mladých lidí, osamělých, nemocných či 
sociálně slabých. Je slyšet hlas církví, či 
přímo hlas nejmocnější z nich (katolické) 
v jednáních se státem, aby na tyto skupiny 
nezapomněl?
Pokud je to možné, snažíme se jednat bez 
nátlaků. V takovém případě se sice nemůže-
me chlubit tím, že jsme něco vybojovali, ale 
v praxi bývá úspěšnější, když to mocní mo-
hou podat jako svůj nápad. Nám jde o věc, 
ne o to, abychom se prezentovali. A v tom se 
všelicos podařilo. Navíc jsme sami iniciovali 
třeba Sbírku pro Česko, která pomáhá potřeb-
ným, nebo otevřeli psychologické a duchovní 
poradny i dobrovolnickou pomoc seniorům 
s nákupy. Naše Charita má kromě jiného 
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rozvinutou pečovatelskou a ošetřovatelskou 
službu, hospice a domovy pro seniory. Tam 
velmi konkrétně bojujeme s pandemií, když 
onemocní personál a sháníme dobrovolníky. 
Ale několik kněží, bohoslovců a řeholnic na-
stoupilo i do nemocnic, aby pomáhali. 
Jedna z nejdéle fungujících organizací na 
světě, která je již ze své podstaty velmi 
konzervativní, musela – stejně jako jiné 
instituce – velmi rychle přistoupit na nové 
podmínky. Částečné, a pak i úplné zavře-
ní kostelů a omezení bohoslužeb přinutilo 
církev část života elektronizovat a digita-
lizovat. Vidíte tyto kroky jako trend, nebo 
jen nutné vybočení poplatné době?
Mám radost z vynalézavosti a ochoty mno-
hých lidí, kteří se zapojili do rozvinutí no-
vých možností, které nabízí technika. Někte-
ré novinky se jistě udrží, jako například různé 
katecheze a nedělní promluvy pro děti nabí-
zené na youtube, ale pokud jde o bohoslužbu, 
považuji streemování jen za náhražku. Je to 
podobné, jako kdyby vás někdo pozval na 
svatební hostinu, které se účastníte na dálku. 
Je to lepší než nic, ale osobní účast to nena-
hradí a sebelepší záběr kamery na prostřené 
pochoutky váš hlad nezažene.
Omezení kontaktů a společenského života 
na straně jedné, více prostoru k domácí 
modlitbě nebo k trávení volného času v ro-
dinách. Vidíte to jako přínos? Nebo je spo-
lečná domácnost s několika dlouhodobě 
uzavřenými lidmi rizikovým prostorem?
Je to mimořádná příležitost, ale není to snad-
né. Vyžaduje to dobrou vůli, ochotu zapřít 
sám sebe ve prospěch druhých, program a 
řád. Bez toho se mohou lidé doma i pobít. 
Současně je to příležitost k prohloubení vzta-
hů a nabídka pro růst rodinného společenství 
jak v rovině duchovní, tak třeba při společné 
zábavě. Vím o rodinách, které právě v této 

době objevily poklad společné modlitby.
Současná epidemie koronaviru prohloubi-
la řadu příkopů mezi obyvateli naší vlasti, 
ale i jiných států. Lidé se odnaučili rozum-
ně diskutovat, argumentovat a respekto-
vat názory druhých, když jsou odlišné. 
Často se nemohou dohodnout kolegové v 
práci, otec se synem, vnučka s babičkou. 
Znáte nějaký recept na to, aby se vztahy 
mezi lidmi zklidnily?
To bude náročnější, než překonání covidu. 
Pandemie relativismu, kde za absolutní se po-
važuje jen moje já, se překoná jen tehdy, když 
lidé znovu objeví hodnotu člověka a najdou 
pevný bod mimo své já. Zmíněný problém 
není jen věcí koronaviru, nýbrž věcí odvahy 
a lásky k pravdě. Před celou společností je 
veliký úkol výchovy, která se pod falešnou 
představou svobody v poslední době zane-
dbávala. Je třeba pomoci lidem znovu obje-
vit čest, která se nesnižuje ke lži a podvodu. 
Je třeba pomoci lidem k odvaze pracovat na 
sobě, budovat vztahy, které nestojí na zištnos-
ti, a pomoci jim k tomu, aby žili ne pro sebe, 
nýbrž pro děti, jejichž dobrou výchovu uvidí 
jako jeden z hlavních životních úkolů.
Jako vrcholný manažer nejpočetnější 
církve v Česku (dnes již odloučené od stá-
tu) jistě pozorně sledujete počínání svých 
světských kolegů, kteří řídí život národa v 
době koronavirové krize. Vaše instituce za-
žila většinu světových pandemií za posled-
ní tisíce let, mnohé z nich určitě pečlivě do-
kumentovala a jistě by k té současné měla 
co říct. Žádá vás někdo o radu či historické 
souvislosti? Máte ambice se o ně podělit?
Teď se trochu červenám, protože si nemys-
lím, že bychom mohli nabízet systematicky 
zpracované historické zkušenosti podané tak, 
že by je šlo v současnosti jednoduše apliko-
vat. Ale myslím, že důležitější je zkušenost s 
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duchovním a mravním postojem k takovým 
situacím. I když si velmi vážím svobody a na 
její omezování ze strany státu jsem citlivý, 
mrzí mě, že mnozí nejsou ochotni přijímat 
osobní omezení a ekonomické škody kvů-
li obecnému dobru, a dokonce jsou schopni 
popírat realitu nemoci jen proto, že oni mají 
nějaký soukromý názor. Zmínil jste odlu-
ku církve. K tomu jen doplním, že většina 
farností už má taky ekonomické problémy, 
když půl roku nemají sbírky, ale řadu povin-
ných plateb musejí odvádět. Krize dopadá na 
všechny a křičet nepomůže.
Je to zhruba měsíc od doby, kdy jste musel 
být převezen do nemocnice kvůli nemoci 
covid 19. Určitě jste se s ní předtím setkal u 
svých blízkých či spolupracovníků. Vás ale 
zasáhla velmi těžce. Překvapila vás něčím?
Samozřejmě, že jde o novou zkušenost. Když 
nejen z reakcí lékařů, ale i z toho, co proží-
váte, vidíte, že naděje na uzdravení je malá, 
díváte se na věci jinak. Setkání s věčností je 
nadosah. Víte, že už nedokážete nic, že jedi-
nou šancí je pro vás Boží milosrdenství. Teh-
dy je důležitá zkušenost s ním.
Vím, co zažívali moji přátelé, které stejná 
nemoc nijak nešetřila. Jak jste toto těžké 
období prožíval vy? Byl to boj, nebo smí-
ření? Cítil jste podporu lidí, kteří se za vás 
po celé zemi modlili?
Ta podpora modliteb byla mimořádná a moc 
důležitá. Jsem za ni velice vděčný. Pro pokoj 
v duši však byla zásadně důležitá zkušenost 
duchovního života. V mládí jsem objevil Je-
žíšovu lásku, která miluje až do posledního 
dechu na kříži, a to i ve chvíli, kdy se cítí ode 
všech opuštěný, i od Boha. Celý život jsem 
se učil v nepříjemnostech a bolestech poznat 
Opuštěného Ježíše a obejmout ho. Když jsem 
to udělal i nyní ve chvíli, kdy jsem myslel, 
že přichází smrt, naplnil mě veliký pokoj. 
 

Vracíte se zpět do normálního života. Po-
mohlo vám překonání choroby podívat se 
na svět jinýma očima? Změníte něco ve 
svém vlastním životě nebo navrhnete změ-
ny v životě církve? A uvažujete o tom, že se 
necháte naočkovat?
Čas, který jsem uzdravením dostal, beru jako 
jakýsi dar navíc. Ten čas není můj, a proto ho 
chci věnovat tomu, který mi ho daroval. Re-
formu v církvi navrhovat nebudu, protože ty 
poklady tady prostě pro všechny jsou, jen se 
budu více snažit pomáhat lidem, aby je ob-
jevili. Doufám, že v rekonvalescenci zvlád-
nu napsat knížku, do které jsem se pustil. S 
očkováním samozřejmě počítám.

Zdroj: www.olomouc.cz
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Krátce po narození v roce 1979 mě pan farář 
Josef Střída dne 10. června skrze křest ve vra-
hovickém kostele navždy ponořil do důvěr-
ného vztahu k Bohu. Přitom mě spolu s rodi-
či a kmotry označil na čele křížem a přivítal 
ve společenství Ježíšových učedníků. Byla 
to doba tzv. normalizace, která život církve 
dusila nehorázným způsobem. Ze zkušenosti 
svého zbožného dědečka z máminy strany, 
který bydlel v domě vedle fary, vím, že to 
otec Josef neměl lehké. V důsledku společen-
ského tlaku na omezení kontaktu lidí, hlavně 
mládeže, s kněžími, znal prý náš pan farář na-
konec „jen cestu z fary do kostela a zpátky.“ 
Toto tvrzení je třeba brát s rezervou. Moje 
dosud žijící babička z tátovy strany, která se 
do farnosti přistěhovala s manželem a čtyřmi 
dětmi v roce 1962, si vybavuje návštěvu otce 
Josefa v jejich domě v Čechůvkách. Bylo to 
v roce 1983. Pan farář jí přišel popřát k 50. 
narozeninám a přitom „s sebou přinesl jako 

Teď je řada na tobě!
Vzpomínky otce Tomáše na jednoho z Josefů

pozornost litr vína.“ Je zajímavé, jak nám ně-
kdy v paměti uvíznou zdánlivě nepodstatné 
maličkosti!
Ze svého dětství ve Vrahovicích mám s kos-
telem spojené vzpomínky na krásný betlém a 
krutou zimu na jitřní mši, při které o Váno-
cích tradičně zpíval sbor, na úsměvné pokusy 
dítěte odezírat ze rtů dospělých slova písní 
z Boží cesty a na maminčino napomínání, 
abych se v lavici neotáčel. Později se mé 
duše dotýkala atmosféra májových pobož-
ností u bočního oltáře Panny Marie, bohatě 
zdobeného květinami, zakončených něžným 
pozdravem svátostnému Ježíši dvěma slo-
kami písně Tichounce se večer sklání. Mám 
zato, že pan farář Střída se májových pobož-
ností pravidelně účastnil, ale osobně jsme se 
neznali. Když jsem totiž po roce 1989 začal 
chodit na škole do náboženství, odehrával se 
můj náboženský život – včetně přípravy na 
svátosti – čím dál víc v prostějovské farnosti 
Povýšení sv. Kříže. Horlivost pro duchov-
ní věci se u mě začala projevovat až v roce 
1995, tj. v době, kdy stařičký otec Josef pře-
dával po 40 letech správu farnosti Vrahovice 
svému salesiánskému nástupci. Přesto se mi v 
mysli vybavuje jeden hluboký zážitek z doby 
jeho aktivní kněžské služby. Jednou jsme šli 
jako rodina výjimečně ke zpovědi ve Vraho-
vicích. Po udělení rozhřešení mi otec Josef 
naznačil, abych políbil jeho kněžskou štólu 
přehozenou přes dvířka otevřené zpovědnice. 
Nečekal jsem to, protože ve městě se tento 
starobylý zvyk už neuplatňoval. Dnes si ří-
kám, zda právě tehdy nebylo nepozorovaně 
zaseto moje budoucí kněžské povolání. 
Rozhodnutí pro kněžství ve mně dozrálo na 
střední škole ve druhé polovině devadesátých 
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let. Osobní duchovní doprovázení jsem tehdy 
našel u P. Stanislava Paláska SDB. V rod-
ných Vrahovicích jsem měl na starost nově 
založenou scholu, která o nedělích zpívala 
při mši svaté žalmy, ordinárium a rytmické 
písně s kytarou. Zdálo by se, že náš bývalý 
pan farář Střída – který dál obětavě sloužil u 
oltáře mši svatou ve všední dny – neměl na 
můj duchovní vývoj přímý vliv. To ale není 
pravda. Když mi bylo 17 let, dostal jsem se 
k ministrování, a tím i do jeho bezprostřední 
blízkosti. Nedovedete si představit moje pře-
kvapení, když mi pan farář po starším minist-
rantovi vzkázal, abych na jeho mších podával 
věřícím svaté přijímání! Otci Josefovi se totiž 
třásly ruce a podávání Eucharistie, které teh-
dy probíhalo výhradně do úst, přestávalo být 
bezpečné. Neříkám, že by snad tento odvážný 
krok o mém budoucím povolání rozhodl, ale 
darovaná důvěra a také zkušenost přímého 
kontaktu s Eucharistií mě na cestě ke kněž-
ství určitě povzbudily. Když jsem pak v lednu 
1997 učinil před maturitou rozhodnutí podat 
přihlášku do semináře, otec Střída žil ještě 
na vrahovické faře. V září toho roku jsem 
se s farností rozloučil, scholu předal sestře a 
nastoupil cestu formace v Teologickém kon-
viktu v Litoměřicích. Někdy mezitím došlo 
k zajímavému setkání. Jeden z farníků, který 

v letech studia na teologické fakultě bydlel s 
otcem Josefem ve Vrahovicích pod jednou 
střechou, mě za ním zvesela přivedl, aby mu 
„představil“ našeho budoucího bohoslovce. 
Reakce pana faráře by se dala shrnout do jed-
noho slova: „Konečně!“ Znělo to jako vděč-
ný povzdech člověka, který po mnoha letech 
spatřil slábnoucím zrakem vyslyšení svých 
modliteb. Tím ale moje vzpomínka na půso-
bení P. Josefa Střídy nekončí. Dříve než pro 
mě skončil rok počáteční formace v Litomě-
řicích, byl Boží služebník Josef propuštěn k 
účasti na věčné hostině v nebi a v naší farnos-
ti se konal kněžský pohřeb. „Křesťané, po-
mozte proměnit tuto chvíli v oslavu Boží…,“ 
znělo zaplněným chrámem sv. Bartoloměje z 
úst biskupa Josefa Hrdličky na úvod pohřební 
mše. Jeho další slova už ke mně doléhala jen 
jakoby z dálky. Před mýma očima stála rakev 
kněze, který mě ve stejném kostele pokřtil, a 
já jsem věděl, že ke mně právě hovoří přes 
práh věčnosti: „Teď je řada na tobě!“

Zdroj: Připravované vydání knihy Pavla a 
Václava Markových, Dělník na vinici Páně. 
Životní příběh kněze Josefa Střídy, faráře ve 
Vrahovicích a čestného kanovníka 
(Praha 2021)

Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už 
máte maturitu nebo se na ni letos připra-
vujete a už Vás někdy napadla myšlenka 
na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, 
prohlubovat své přátelství s Ježíšem a po-
máhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s 
knězem o své životní cestě a hledejte spolu 

s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také 
Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je 
plný Božího dobrodružství a stojí za to. 
Přihlášky do semináře, které je třeba ode-
vzdat na arcibiskupství do konce března, 
získáte prostřednictvím svého kněze. 

Každému z Vás ze srdce žehná
arcibiskup Jan

Přihlášky do semináře



1/2021

17

Čím je svatý Josef pro mě inspirující 
Často obdivuji, jak on miloval! Myslím na 
období z jeho života, kdy se mu vrátila Pan-
na Maria ze Zachariášova domu. Jak velice 
byl zkoušen, když neinformován pozoroval 
těhotenství své snoubenky. Podle evange-
lia nevěděl o původu Mariina požehnaného 
stavu až do andělova prvního zjevení. Co je 
na tom úžasné, je Josefova ušlechtilost ve 
chvíli, kdy byl tak nesmírně ztrápený. Vždyť 
Mariin okouzlující půvab a jedinečná svatost 
zajaly a spoutaly jeho duši (Pís 4,9). Nyní to 
vypadalo, že není jeho. Přitom byla tak do-
konalá, vytříbená ve své skromnosti a pokor-
né zdrženlivosti, takže svatý Josef nedokázal 
dát do souladu její ctnosti se skutečností, že 
čeká dítě. K tomu se připojuje vzájemný slib 
andělské čistoty, potupa jeho manželství a 
zákonná povinnost vydat svou snoubenku k 
ukamenování (Lv 20,10). 
Ó svatý Josefe, jak veliká byla Tvá úcta k 
nejmilejší snoubence! Nezeptal ses na pří-
činu, ale trpělivě jsi čekal na vysvětlení. 

Protože jako spravedlivý jsi věděl, že každý 
člověk patří na prvním místě Bohu. I když 
jsi pochyboval, neměl jsi v ústech výčitku 
ani hrubé slovo. Nevynesl jsi rozsudek. Tak 
svatě jsi respektoval tajemství. Svou bolest 
si ukryl v srdci a v modlitbě doufal v Boží 
pomoc. A za to sis vysloužil, aby Ti byla svě-
řena k opatrování Ta plná Milosti, která stála 
po Tvém boku – Královna andělů, a její Bož-
ské Dítě – Zachránce světa. 
Kéž tento příklad svatého Josefa vdechne 
našim životům smysl pro Boží pohled: za-
držet svůj jazyk před nepatřičnou otázkou a 
předčasným úsudkem, které mohou zraňo-
vat. Ale spíše ať hledáme omluvu pro každé 
pochybení našich bližních, a když něčemu 
nerozumíme, volejme pokorně se svatým Jo-
sefem: Hospodine, předkládám Ti sklíčenost 
své duše. Veď mou mysl a mé srdce svým 
božským světlem, abych mohl rozpoznat a 
vyplnit, co Tě nejvíc potěší. Amen. 

František Chovanec, Rokytnice

Tuto historickou osobu vnímám jako Bohem 
vyvoleného, který je ochoten přijmout Boží 
vůli; pokorně ji přijmout i naplnit. Bůh ví, 
co je daná (vyvolená) osoba schopna zvlád-
nout. Neboť jak vyplývá z mnohých veršů 
uvedených v Písmu svatém, naloženo nám 
je jen tolik, kolik zvládneme unést. To však 
neplatí pouze pro osobu – člověka, jak vnímá 
své „já“, ale osobu, která živě spolupracuje s 
Bohem na jeho plánu. Toto výše uvedené je 
jen strohý text, který pravděpodobně vyvolá 
více otázek než odpovědí, ale myslím, že to 
je jeho účel. 
 
Svatý Josef musel mnohé obětovat a staral 

se o svou rodinu, jak nejlépe uměl. Ale po 
výchově Ježíše (což byla jeho hlavní role), 
jej Bůh povolává k sobě, neboť svou část 
splnil a Bohu to stačilo. Jinými slovy: ne-
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trápil ho na zemi déle, než bylo potřeba.  
Josef obětoval celý život ochraně Svaté ro-
diny, výchově Ježíše. Jako Mariin pomocník 
vedl celou svatou rodinu jako obraz Boha 
Otce. Bůh s ním komunikoval skrze sny – a 
Duch svatý mu pomáhal rozlišovat. V těchto 
časech bylo normální věřit. Všichni lidé vě-
řili v Boha a živě se modlili při běžných den-

ních činnostech – vše konali k slávě Boží.  
Pro mou osobu je svatý Josef doslova mu-
čedník pro živou víru, neboť se dobrovolně 
a vědomě rozhodl obětovat svůj život v lásce 
svému Bohu, s kterým měl reálný vztah. A 
skrze jeho osobu vnímám, jak k tomu vyzývá 
i nás. 
              Jiří Ulehla, Rokytnice

Ve vatikánském dokumentu zveřejněném 
pro tuto příležitost se vysvětluje, že smy-
slem Roku sv. Josefa je, aby každý věřící 
mohl po příkladu Ochránce všeobecné 
církve denně upevňovat svůj život víry 
horlivým naplňováním Boží vůle. Do 8. 
12. 2021 je proto možné získat mimořád-
né plnomocné odpustky, které se udělují 
za obvyklých podmínek (svatá zpověď, 
svaté přijímání a modlitba na úmysly 
Svatého otce) věřícím, pokud se zřeknou 
zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se 
účastnit Roku svatého Josefa některým z 
následujících způsobů:
–  Alespoň 30 minut budou rozjímat mod-
litbu Otče náš.
–  Zúčastní se alespoň jednodenní du-
chovní obnovy, jejíž součástí bude rozjí-
mání o sv. Josefovi.
–  Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký 
skutek tělesného nebo duchovního milo-
srdenství.
–  Pomodlí se svatý růženec v rodině.
–  Pomodlí se svatý růženec jako snoube-
necký pár.
–  Svěří každodenně svoji práci pod 
ochranu svatého Josefa.
–  Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, 

aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce 
všech, aby byla důstojná.
–  Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou 
modlitbu ke sv. Josefovi, a to za církev 
pronásledovanou uvnitř i navenek a za 
úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakou-
koli formou pronásledování.
–  Pomodlí se jakoukoli církví schvále-
nou modlitbu či pobožnost ke cti svatého 
Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“: ve 
výroční dny 19. března a 1. května, na 
svátek Svaté rodiny, 19. dne jakéhokoli 
měsíce nebo kteroukoli středu, což jsou 
dny zasvěcené památce svatého Josefa v 
latinské tradici.
–  Plnomocné odpustky mohou získat i 
nemocní, trpící a všichni, kdo z jakéhoko-
li důvodu nemohou opustit domov, pokud 
se zřeknou zalíbení v hříchu, budou mít 
úmysl splnit tři obvyklé podmínky, jak-
mile to bude možné, a pomodlí se doma 
či tam, kde jsou nuceni pobývat, modlit-
bu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou 
Bohu své bolesti a obtíže.

Zdroj: Dekret Apoštolské penitenciárie
ze dne 8. 12. 2020 

10 způsobů, jak v Roce sv. Josefa získat 
pro svou duši plnomocné odpustky
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Koutek pro děti – omalovánky

Pozvánka na tábor
Konnichi wa! Vyplujte s námi do Země vy-
cházejícího slunce, poznejte novou kulturu 
a zažijte něco neskutečného. :-) Ne, nejsme 
cestovka, jsme přece EDEN! Takže, kdo tu 
chce popíjet saké (samozřejmě nealkoho-
lické) pod třešní v kruhu samurajů, ať po-
šle přihlášku. Čím dříve, tím lépe. Nejenže 
ušetříte, ale také máte jistotu, že bude vol-
né místo. Naše expedice je omezená. Nové 

dobrodružství s Edenem proběhne – dá-li 
Bůh – opět v Bohuslavicích ve dnech 10. 
8. - 20. 8. 2021. Uslyšíme také o stopách 
neuvěřitelně statečných misionářů, kteří na 
japonské ostrovy přicházeli a přicházejí s 
evangeliem. Informace a přihlášky získáte 
na našem webu. Těšíme se na vás.  

Honza Vystrčil, hlavní vedoucí
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