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 Můj kostel

Před nedávnem jsem se vrátil z dovolené v Bulharsku. Byli jsme
v Sozopolu. Je to staré přístavní město, založené Řeky, které má
několik pravoslavných kostelů.
Východní  křesťanská  zbožnost  uchopí  citlivou  lidskou  duši  a
zvedá ji z prachu světa k Bohu prostřednictvím ikon a zpěvu. 
To jsem očekával a to se mi splnilo.
Nejvíce na mě zapůsobil kostel Bohorodičky.
   Kamenná  zeď  a  za  vraty  nás  čekalo  překvapení:  dvorek
s květinami, stromy, skálou a malým potůčkem. Uprostřed toho
všeho  nádherný  kostelík  zasvěcený  naší  Matce.  To  vše
dohromady  vytvořilo  oázu  klidu  uprostřed  ruchu  turistického
centra plného prodavačů suvenýrů, restaurací a stánků s různými
zbytečnostmi.
Co  však  na  mě  zapůsobilo  nejvíce,  byla  služba  několika  žen,
které  se  o toto  zasvěcené místo  staraly.  Čistily  ikony,  zalévaly
květiny a bylo vidět, že to je "jejich kostel". Místo, kde jsou rády,
kde žijí společně s Bohem.
    Možná, celý jejich život patřil tomuto místu. Zde byly pokřtěny,
zde prožily svou svatbu a možná, že zde ukončí svou pozemskou
cestu.
  Proč  píšu  o  tak  samozřejmých  věcech?  Vždyť  to  není  nic
nového.
Ale ono to není všude a vždy tak samozřejmé.



Jednoduché a pravdivé věci nám často zůstávají skryté, protože
je vidět nechceme.
Mne tato služba inspirovala a donutila k rozjímání nad významem
slov: “můj kostel.".
Můj  kostel  (nebo  kaple)  je  místo,  ke  kterému  jsem  si
vytvořil(a) vztah. 
Mám ho rád(a) a starám se o něho. Vím, kdo v něm bydlí.
Je to Ježíš, který přebývá ve svatostánku a čeká až k Němu
příjdu a pokloním se Mu."

K dalšímu rozjímání Vám nabízím následující otázky:
 Proč  kostel  sv.  Jana  Křtitele  ve  Dvoře  Králové  není

zcela mým kostelem? 
 Proč jezdím někam jinam?
 Proč nemám čas se o kostel starat?
 Proč  nemám  touhu  ho  otevřít  pro  hledající,  aby  se

v něm mohli setkat s Pánem po celý rok?
 Proč  nemám  touhu  se  v něm  setkávat  s  Bohem

společně s ostatními farníky?    
Velmi se mi líbí slova jednoho pravoslavného světce: 
"Do pekla jde každý sám, ale do nebe musíme jít společně." 

Na tyto a podobné otázky bychom si měli odpovědět každý sám
a hlavně se snažit něco konkrétního na sobě změnit.

Přeji nám všem, abychom společně došli do Božího království.

Ze života farnosti

Marianské večeřadlo P. Jaroslava Střížem z Křešic.
Všichni,  kteří  jste  využili  možnosti  a  zúčastnili  se  Mariánkého
večeřadla s P. J. Střížem, jste určitě nelitovali. Setkání začalo mší
svatou a potom následovaly modlitby, mariánské písně a klanění
Ježíši a Jeho Matce. Čas běžel a setkání s naší Matkou trvalo
téměř  3  hodiny.  Všichni  jsme  odcházeli  posilněni  a  naplněni
Duchem prožitého setkání.

Loučení s otcem  Sebastianem a sestrou Martynou
P. Sebastian Jarczyk přišel do Dvora Králové 15.9.2018 a odešel



na vlastní žádost do ostravskoopavské diecéze.
Rozloučení  s  ním  se  uskutečnilo  v  neděli  28.7.2019  na  farní
zahradě.
Děkujeme  tímto  otci  Sebastianovi  za  jeho  pastýřskou  službu
a přejeme mu hodně Božího požehnání v jeho další práci.
Ve stejný den jsme se rozloučili také se sestrou Martynou, která
již  dříve v naší  farnosti  působila,  před rokem se k nám vrátila
a  nyní  odchází  do  malého  polského  města  Kiekrz  nedaleko
Poznaně. 
Sestře Martyně za vše děkujeme a přejeme ji potřebné milosti na
její další cestě.

Co se děje v budově děkanství?
Drazí farníci,
Chtěl bych Vás touto cestou informovat o stavebních úpravách na
děkanství ve Dvoře Králové n.L..
Pro  zlepšení  zázemí  pro  farnost  a  činnost  Farní  charity  jsme
přistoupili ke koncepčním změnám.  
Začali  jsme  vyklízením  půdy,  kam  se  60  let  ukládalo  vše
„potřebné“,  až půda praskala ve švech. Od února až do června
letošního  roku  probíhaly  práce  s vyklízením  a  přípravou
depozitáře, který bude přemístěn do půdních prostor.
Abychom  měli   jistotu,  pozvali  jsme  si  statika  k  posouzení
technického stavu. Při prvním pohledu statik prohlásil : „Tady se
něco děje!“. A při bližším prozkoumání zjistil, že krov střechy je
v havarijním stavu  (rozjíždí se).  Jsem toho názoru, že to není
náhoda. Nebýt záměru vyklidit  půdu,  tak bychom nezjistili  v jak
špatném stavu  se  krov  nachází.  V současné  době  zpracovává
statik projekt, který tento problém bude řešit.
V červnu jsme začali vyklízet depozitář, který se nachází v prvním
patře fary. Již řadu let jsme uvažovali o důstojnějším využití této
původně reprezentativní místnosti. 
Upravená  místnost  bude  sloužit  pro  společenský  život  farnosti
a  výuku náboženství.
Také  v  přízemí  fary  připravujeme  vhodnější  zázemí  pro  naši



Charitu.
Jedná  se  zejména  o  plně  vybavenou  kuchyň  a  poradenskou
místnost.
Po  úpravách,  bude  zpřístupněn  internet  po  celé  budově
děkanství.
Všechny  práce  plánujeme  dokončit  do  konce  měsíce  září
letošního roku.

S přáním všeho dobrého
Zdeněk Bartoš – farní asistent

Otevřený kostel

Přemýšlel jsem o svém článku “Můj kostel" a napadlo mne, že to
co jsem napsal, není konkrétní. Proto bych chtěl udělat ještě další
krok a nabídnout náš kostel lidem, kteří ho chtějí navštívit mimo
bohoslužby.
Proto bych Vás chtěl poprosit o spolupráci. Kdo má možnost a
chtěl by nám pomoc realizovat otevření kostela pro veřejnost, aby
se  přihlásil  na  webových  stránkách  redakce  časopisu  nebo
osobně u mě, Josefa Langfelnera nebo Markéty Hamanové.

Podle toho, kolik se nám přihlásí dobrovolníků, tak si stanovíme
dny a hodiny, kdy by byl kostel otevřený.
Tato služba, nazveme ji “služba pro Pána”  je nejen službou pro
hledající,  ale  i  pro  nás,  abychom  mohli  častěji  prožívat
společenství s naším Pánem.
                                                                            Miloslav Šmíd

                                      
      Představujeme Sandru Rybovou

Od dětství jsi ve Dvoře Králové. Máš nějaké oblíbené místo, kam
jsi jako dítě chodila?



Blízko domu, kde bydlím, pod školou, býval malý lesík se stromy
a keříky – tak tam jsem ráda chodila. Dnes tam ještě stromy jsou,
ale keře ne.

Pamatujeme si Tvůj křest, jaká byla Tvoje cesta k němu?
Budu na tu otázku odpovídat spíše jako na cestu k víře. Ve svém
životě jsem se dostala na úplné dno. Opravdu úplné dno. Byla
jsem zoufalá, v slzách jsem běžela ven. Ani jsem nevnímala kam
jdu. Bylo mi špatně, bytostně špatně. V této naprosté beznaději
jsem upadla na zem. Nemohla jsem vstát,  byla  jsem vysílená,
opustily mě všechny lidské síly. Volala jsem Boha. Tajemná síla
mě začala zvedat. I když se mi nechtělo a vzpírala jsem se, Tato
síla mě dovedla do kostela. Nebylo jistě náhodné, že v tu dobu
byla pravidelná páteční mše svatá. Po mši se mě ujal jeden pán a
odvedl mě na faru, kde byla s. Ludmila a ta mi nabídla, abych jí
přišla druhý den pomoci s květinami do kostela. Přišla jsem a už
zůstala.  Přiznám  se,  že  jsem  ze  začátku  navštěvovala  kostel
z důvodu, že tam chodil jeden mladík, který se mi líbil. Dnes vím,
že to nebylo správné. 
Stopy víry jsem nesla v sobě od dětství, ale bez jakékoliv praxe. 

Co pro Tebe víra znamená?
Přemýšlím. Přijde mi, že až nyní, po pěti letech, hledám opravdu
Pána. Víra je pro mě smysl života. Pán Ježíš Kristus je pro mě
nejvyšší Dobro a Láska. Přítel lidských duší a náš Vykupitel, který
se pro  nás stal  mužem bolelsti.  Také na Něho ráda myslím v
podobě malého Dítěte,  ke kterému se mohu bez obav a studu
přiblížit.  Podat  Mu svou ruku a pohladit  Ho. Tak Mu mohu být
blíže.   

Pokud  mě  paměť  neklame,  vybrala  sis  za  patronku  ke  křtu
Bolestnou Pannu Marii, proč?
Pamatuješ  si  to  dobře,  vybrala  jsem si  španělskou  verzi  Maria
Dolores. A to z důvodu, že jsem chtěla uctít její bolesti. Pro nás se
stala  Matkou  bolesti.  Bolestná  Matka  je  mi  blízká,  neboť  trpím
depresemi.



Zaujala  Tě  v  poslední  době  nějaká  knížka,  kterou  bys  chtěla
doporučit ostatním?
Kniha  Bratr  František  od  Juliena  Greena,  která  je  o  svatém
Františku z Assisi. Moc se mi líbí, jak je zde popsána Františkova
proměna. Z elegantního mladíka, který se rád hezky oblékal, bavil
své přátelé a vedl bezstarostný život, se stal žebrák v chudých
šatech. Zamiloval se do Boha a jeho srdce bylo stále plné radosti.
Velmi mě oslovila jeho láska k chudým a trpícím lidem.

Jaká je Tvá oblíbená část z Bible? Žalmy?
Žalmy také, ale na prvním místě bych uvedla Píseň písní. Ta je
mojí srdcovou záležitostí. Je tak krásná, že když ji čtu, chce se mi
až  plakat.  Také  mám ráda  knihu  Sírachovec,  Knihu  Moudrosti
a Kazatele. Z Nového zákona: evangelia a listy apoštola Pavla..

Shlédla jsi v poslední době nějaký film, který se Ti líbil?
Na pondělní  katechezi  jsme se nedávno dívali  na film Válečný
kabinet. Film je o síle modlitby, šla jsem z katecheze domů a měla
jsem pocit, že si také takový kabinet potřebuji udělat…

Ano,  tento film se mi  také líbil,  jako  americký  snímek má svá
specifika, ale ta podstata důležitosti modlitby v našem životě, tam
byla silná.

Co pro Tebe znamenala poutní cesta do Lurd a do La Saletty? Co
Tě nejvíce zaujalo, oslovilo?
Svůj nejsilnější zážitek jsem prožila v Navers, kde jsem na vlastní
oči uviděla svatou Bernadettu vystavenou v rakvi. Z její tváře vy-
zařoval takový nesmírný pokoj a mír, že jsem od ní vůbec nechtě-
la odejít. Bylo to tak silné, že bych s ní nejraději zůstala navěky.
Potom jsme byli v Lurdech, kde bylo více lidí než obvykle. Byla
tam pouť vojáků a bylo jich všude mnoho a má pozornost se upí-
rala více na ně. Také tam bylo velké množství stánků s různými
krásnými předměty. Bylo zde příliš mnoho rušivého kolem a ne-
dokázala jsem se soustředit. Moc mě to rozptylovalo. Jeskyni zje-
vení jsem viděla až na poslední chvíli před odjezdem. Líbil se mi
domek svaté Bernadetty. 
V  La  Salettě  to  byl  pravý  opak,  tam jsem si  vše  vynahradila.



Prostředí nabité duchovní atmosférou, horský klid i klima. Chodila
jsem si po kostele a blízkém okolí… Tam mi bylo krásně.
Na  této  pouti  jsem  se  také  mnohému  naučila.  Mám  na  mysli
mezilidské vztahy.  Do té  doby jsem nezažila  být  s  cizími  lidmi
v takové blízkosti a na mnoho dní. Vyšly tam najevo mé vlastnosti
a návyky, které jsem do té doby neviděla jako problém. Zjistila
jsem,  že  ve  společenství,  se  musím přizpůsobovat.  Moc mi  to
nešlo, ale pochopila jsem, že je to potřeba a jsem za to vděčná.

Chybí ti něco v našem farním společenství?
Jsem  ráda,  že  se  na  to  ptáš.  Chybí  mi  viditelnější  úcta
k Nejsvětější svátosti. Na začátku mého poznávání jsem vůbec
nevěděla, že ve svatostánku je živý Bůh. Nikdo mi to neřekl, nikdo
mě neupozornil.  Já to vnímám jako to nejdůležitější.  Lidé, kteří
nepraktikují to nevědí a je to škoda. Ještě horší je, že se to od
praktikujících  nedozvědí  a  přitom je  to  jedna z  nejdůležitějších
věcí. 
Živý Bůh je ve svatostánku stále. Po celý den… On tam čeká.
Také se mi nelíbí, že když skončí mše svatá, tak si lidé v kostele
povídají a řeší často nedůležité věci. Chovají se jako by tam živý
Ježíš již nebyl. Místo zbytečného povídání by mohli využít čas a
místo, aby byli s Bohem a klaněli se Mu. 

Se Sandrou jsem mluvila dlouho. Co jste si  zde přečetli  je jen
strohý výtah. Ráda bych Ti Sandro za tento rozhovor poděkovala.
Cítila jsem vzájemnou sesterskou lásku.  

Se  Sandrou  rozmlouvala  a  rozhovor  připravila  Markéta
Hamanová.

Farní knihovna

Z důvodu stavebních úprav na děkatví  bude knihovna dočasně
uzavřena.  Knihy  si  budete  moci  zapůjčit  až  po  dokončení
staveních úprav a novém zařazení knih.
O znovuotevření farní knihovny Vás budeme dopředu informovat.



Jáhenské svěcení Josefa Hamana
V  sobotu  13.
července  udělil
diecézní  biskup
Mons. Jan Vokál dvě
jáhenská  svěcení
v  katedrále  Svatého
Ducha  v  Hradci
Králové. 
Jedním  z  jáhnů  byl
i  náš  farník  Josef
Haman,  který
v  současné  době  již
působí  ve  farnosti
v  Poděbradech.
Přejeme  mu
v  jeho  náročné
a  záslužné  práci
hodně  Božího
požehnání.

                       

Kněžské a jáhenské svěcení.
Pocházím z Prešova, kde máme řeckokatolické i římskokatolické
kněze. Stává se mi, že dostávám otázku, jak to, že řeckokatoličtí
kněží se mohou ženit a římskokatoličtí ne. 
Většinou si lidé myslí, že kněží římskokatolického ritu (obřadu) se
nemohou  ženit,  neboť  jsou  vázáni  celibátem,  kdežto  kněží
řeckokatolického ritu si mohou zvolit celibát nebo se oženit.
Tento názor je mylný. Ani řeckokatolický kněz se ženit nemůže!
Pravda je taková (podle kanonického práva), že pokud muž jednou
přijal  svátostné  svěcení,  není  více  způsobilý  pro  uzavření



manželství, a to jak v římskokatolickém obřadu (kán. 1087), tak i v
řeckokatolickém  (kán.  804).  Vznikla  totiž  manželská  překážka
svěcení.  Tedy  svěcení  dělá  muže  nezpůsobilým  pro  uzavření
platného manželství.  A to už při  svěcení  na jáhna (první  stupeň
kněžství) a ne až při svěcení na kněze nebo biskupa. Rozdíl mezi
římskokatolickou  církví  a  řeckokatolickou  je  v  tom,  že
římskokatolická  církev  dovoluje  již  ženatým  mužům,  aby  byli
vysvěceni  pouze  za  stálého  (trvalého)  jáhna.  Být  vysvěcen  na
jáhna, kněze a biskupa je dovoleno pouze těm, kteří předem přijali
na sebe závazek celibátu.  Nebo opačně, ženatý muž se může stát
římskokatolickým knězem pouze je-li  vdovcem.  Manželství  smrtí
manželky  zaniká  a  tím  je  odstraněna  i  překážka  ke  svěcení.
Řeckokatolická  církev  dovoluje  ženatým  mužům,  aby  byli
vysvěceni na jáhny i  na kněze. Vysvětit  na biskupa je dovoleno,
(stejně jako             v římskokatolické církvi), pouze těm, kteří přijali
celibát, tedy nejsou (ani nikdy nebyli) ženatí.
Takže z toho vyplývá: platně vysvěcený kněz se nemůže oženit ani
v řeckokatolické církvi. 
Je to z toho důvodu, že jednou z překážek svátostného manželství
je platné svěcení.
 Ale  opačně,  v  řeckokatolické  církvi  platné  manželství  není
překážkou pro následné platné svěcení. Tedy disciplinární proces
musí být tento: muž, pokud se chce stát řeckokatolickým knězem
a zároveň být ženatý, musí nejprve přijmout svátost manželství,
a teprve potom se může nechat vysvětit za kněze. 
Ve  slovenských  Katolických  novinách  je  vždy  začátkem  června
příloha  “novokněží”  a  v  té  jsou  dva  sloupce:  novokněží
a absolventi. Absolventi jsou přitom ti, kteří skončili teologická stu-
dia, ale nedali se ještě vysvětit, protože se ještě před svěcením ne-
oženili a pro celibát se nerozhodli. Jednoduše řečeno, za pět let
teolog. studií si nedokázali najít ženu (oženit se) a proto musí se
svěcením  čekat.  Může  to  přitom  trvat  i  několik  let.  Je  to  jistý
problém pro mladého muže,  který  se chce  stát  řeckokatolickým
knězem. Vystudoval,  svěcení nic nebrání, ale protože se ještě z
různých důvodů neoženil  a  zároveň  se  nechce  vázat  celibátem
(domnívá se, že ho nezvládne), musí se svěcením čekat.
Po svěcení by se totiž již oženit nemohl.
V Církvi se hodně diskutuje o tom, že papež by měl zrušit celibát



a kněží „by měli po problému“. Ale ono to není tak jednoduché.
Musíme  si  uvědomit,  že  zrušení  celibátu  nemůže  platit  zpětně
(retroaktivně).  To znamená, že již jednou platně vysvěcený kněz,
by se ani po zrušení celibátu, nemohl oženit. Zrušení celibátu by
mohlo platit jen směrem do budoucna, tedy pro ty, kteří se ještě
knězem nestali.
Platí  zde  jedna  z  překážek  svátostného  manželství,  kterou
definuje kanonické právo a tou je platné svěcení. 
Ještě jedna poznámka k právní síle celibátu:
Je třeba rozlišovat mezi celibátem a přijetím svátostného svěcení.
Například zasvěcený panic,  by dal Církvi slib celibátu, ale nepřijal
by svátostné svěcení a oženil se. 
V tom případě, by mohl být potrestán, ale jeho manželství by bylo
platné,  protože  závazek  celibátu  nedělá  muže  právně
nezpůsobilým k uzavření platného manželství.
Překážkou je přijetí svátostného svěcení. 
V  opačném  případě,  dal-li  by  někdo  slib  celibátu,  nechal   se
vysvětit a oženil se, bude jeho manželství neplatné. Proč? Znovu
to samé: protože je právně nezpůsobilý k uzavření manželství pro
manželskou překážku svátostného svěcení.
/Dokončení  příště,  k  otázce:  proč  rozvedení  manželé  nemohou
znovu uzavřít manželský svazek (s jinou/jiným) a laicizovaný kněz se
může řádně oženit?/
                                                                               Ivana Krajčíková

Katolická  církev v České republice

Česká biskupská konference vydala aktualizovanou brožuru 
Katolická církev České republice se zajímavými informacemi o 
církvi celosvětové i místní.
Kniha je rozdělena do pěti kapitol. Z nichž vybíráme některé 
zajímavé údaje.

1. Katolická církev celosvětová
K 31. prosinci 2017 bylo zjištěno, že ve světě žije 1 miliarda a 313
milionů katolíků a tvoří 17,7 % celosvětové populace.



2. Katolická církev v ČR 
                o   představuje Českou biskupskou konferenci včetně    

              rady a komisí
                o   obsahuje informaci o novém kontaktním místě pro 

               ochranu nezletilých a zranitelných

3.   Život církve
     o  obsahuje různá temata ze života církce - pomoc 
         potřebným, služba ve zdravotnictví, doprovázení, 
         kultura, péče o rodinu a mládež, komunikace,           
         hospodaření

4.    Dieceze v ČR
   o  jednotlivé dieceze a Apoštolský exarchát v ČR se  

 statistikou počtu věřících, kněží, řeholnic, 
řeholníků             a duchovních úkonů za rok 2018

V ČR se hlásí ke katolické víře 3 077 267 věřících,
z toho v diecézi královéhradecké  450 000.

5. Církevní řády a hnutí
Celkově působí na území ČR 31 mužských a 63 ženských řádů    
a kongregací.

Uvedenou knihu si můžete rovněž stáhnout na webových stránkách:
www. Cirkev.cz.

Filiální kostel  Povýšení  Svatého  Kříže, zvaný Kostelíček. 
Pouť: 14. září na svátek  Povýšení Svatého Kříže.
    V roce 884 v těchto místech zabloudil kníže Bořivoj. Slíbil Bohu,
že pokud se dostane z lesa, postaví na památku kostel. Po chvíli
uslyšel kohoutí kokrhání, které ho dovedlo k uhlířově chýši, před
kterou stál kříž.  Bořivoj splnil  slib a dal postavit  kostel Povýšení
Svatého Kříže.  Dělníci,  kteří  káceli  stromy na stavbu kostela,  si
z  chvojí  stavěli  přístřešky  a  místo  nazvali  Chvojno  (podle
K.J.Bienenberka 1782 a A.K.Vitáka 1867).

První písemná zpráva o kostele Sv. Kříže je v Pergamenové
knize z roku 1465. Zvon byl do kostela zavěšen roku 1504. Hřbitov



kolem kostela byl rozšířen po morové ráně v roce 1575.  V roce
1752 dala česká královna Marie Terezie postavit kamenný kostelík,
ke  kterému  byla  v  roce  1780  přistavěna  věž. Nad  vstupem do
kostela je kamenný znak města Dvora Králové.  

Dříve byl na věži kostela plechový kohout na památku toho,
že  kohoutí  kokrhání  přivedlo  knížete  Bořivoje  k  uhlířovu  kříži.
Kostel  byl  opravován v roce 1836,  1930, 1956 (odkryta  barokní
oltářní malba, zabílena za 2. světové války) a 1993.

Hlavní  a  jediný  oltář  Svatého Kříže tvoří  nástěnná malba
Kalvárie od Josefa Karla Kramolína. Uprostřed Ježíš na kříži, po
stranách Bolestná Panna Marie, sv. Jan Evangelista a před křížem
sv. Marie Magdalena. Za křížem je zobrazen Dvůr Králové v 18.
století  jako  Jeruzalém.  Nad  Kalvárií  je  sedící  postava  Boží
Spravedlnosti a váhami a mečem. Má otevřené oči, symbol toho,
že  Boží  spravedlnost  nejedná  slepě.  Na  pravé  straně  je  anděl
Božího Milosrdenství s palmovou větvičkou vítězství a palmovým
věncem.  Na levé  straně anděl  Boží  Moudrosti  se zrcadlem.  Na
vrcholu  oltáře  jsou  čtyři  andělé,  kteří  zvedají  (povyšují)  svatý
Kristův kříž do nebe.
    
                                      (Pokračování příště)              Josef Langfelner
.......................................................................................................
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