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na poušti

2020 (2) - koronavirový 

Zamyšlení  koronavirové

Již téměř 3 měsíce žijeme v nové době. Době viru covid 19.
Co nám tato doba přinesla a co nám naopak vzala?
Z  bezpečnostních  důvodů  jsme  nemohli  všichni  chodit  na  mši  svatou  a  přijímat  Ježíše
v eucharistii, proto si každý z nás musel najít nový způsob jak se spojit s Bohem.
Sdělovací prostředky nám nabízely mnoho možností.
Velkým pomocníkem byla televize Noe a rozhlasové vysílání stanice Proglas.
Mnozí z nás využili možnost společné modlitby v rodině, případně  internetové sdílení s přáteli.
Jiní, častěji než dříve, sáhli po Bibli a četli slova Písma a rozjímali o nich.
Byla to také příležitost dělat něco pro ostatní.
Obstáli jsme nebo se ukázala naše lhostejnost a sobectví.
Na to, si  musí odpovědět každý sám.

Pro mne osobně, to byla zkouška. Uvědomil jsem si, že mnoho věcí dělám automaticky, a že nic
není pevné a trvalé, kromě Boha. Tento nový stav mne donutil, hledat Boha ve všem co mne
obklopuje. Radovat se z každého dne. Nebát se a věřit.
Bůh po nás chce, abychom ho hledali stále znovu, protože, když ho nebudeme hledat, tak ho
ztratíme ve všednosti svého života.
Uvědomil jsem si, že nejsem pánem svého života a že žádný člověk nemá nekonečnou moc.
Oslovila mne modlitba arcibiskupa Graubnera, který se zamýšlí nad pýchou moderního člověka
a jeho nedokonalostí v dnešním světě.
Rovněž doporučuji si několikrát přečíst slova papeže Františka  o eucharisti. O tom, jak důležité
je společenství a vzájemné sdílení.

                                                    Miloslav Šmíd

Poděkování 

Chtěla bych touto cestou poděkovat našemu faráři otci Andrzejovi a panu Langfelnerovi, že nám
v této, pro nás těžké koronavirové době, umožnili přijímat v Eucharistii našeho Pána.
                                                                Jménem seniorů Miluše Heřmanová

Dopis bratra v době koronavirové

Dnes ráno jsem rozjímal a objevil tyto otázky a odpovědi, 
a ty vám dávám, jako malinký dárek v době nejistoty, prázdnoty 
a odloučení.



Jaký je Bůh? Bůh je …...
Jaká je církev? Církev je …....
Jaký jsem já? Jsem ….......

Zkuste si na tyto otázky odpovědět každý sám, 
a potom teprve přejděte na druhou stranu tohoto dopisu.

1. Jaký je Bůh? Bůh je živý.

Mne napadlo toto přídavné jméno. Zkuste vymyslet další slova, která si myslíte, že vyjadřují
vlastnosti Boha.
Nedávno jsem četl, že těchto jmen je 99. Já si myslím, že je jich mnohem více. Určitě je dobré,
si ta slova napsat. Uvidíte sami, kolik jich objevíte.
Proč jsem z těchto mnoha slov vybral přávě slovo „živý“. To slovo mne napadlo jako první, a to
určitě není náhoda.
Pokusím se vysvětlit, proč právě toto slovo, je tak důležité pro mé rozjímání.
Bůh není žádný lidský výtvor, ani není něčím neskutečným a vysněným.
Bůh je živý.

Jaký Bůh je, nellépe vystihuje On sám, když říká: „Jsem, který jsem.“ (Ex3.14)

On byl, je a bude. On je a není v čase, On čas stvořil.
On je a není nekonečný prostor, On tento prostor stvořil
On je a není součástí života, On život stvořil.

2. Jaká je církev? Církev je Kristova.

Ano každá křesťanská církev je Církví Ježíše Krista. 
V rozjímání jsem přemýšlel o tom, proč je Církev pro mne, křesťana, tak důležitá.
Ježíš říká: „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti.“ (J15.5)
Jinými slovy řečeno: „Všechno, co je napojeno na tajemné tělo Kristovo, je důležité také pro
mne.“ To znamená, každý můj bratr a sestra jsou pro mne důležití.
S tím, budete pravděpodobně souhlasit, a proto přejdeme ke třetí části zamyšlení.

3. Jaký jsem já? Jsem křesťan.

Tato odpověď je velmi jednoduchá. Ale zkusme jít na hlubinu.
Jaký jsem křesťan? Nyní vidíme, že to není tak jednoduché.
Buďme spravedliví a pravdiví.
Bůh nás stvořil ke svému obrazu.
Jsme mu trochu podobní? Jsme bozi?
Na tuto provokativní otázku většina křesťanů odpoví záporně.
Ale ruku na srdce. Je to opravu tak? Nechovám se k přírodě a lidem jako bůh? 
Nenechám si sloužit? Nemyslím si, že jsem něco víc než ti druzí? 
Nemyslím si, že příroda je pro mne a já si s ní mohu dělat, co se mi zlíbí?
Nyní na mne útočí nové otázky:
Proč se bratři a sestry v Kristu o sebe nezajímají? 
Proč si myslí, že jen oni mají pravdu? Proč hledají cestu k Bohu sami?
Jaký tedy jsem já nebo ty? Jsem ….......
                                                                                váš bratr Mirek



Modlitba Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého v době koronavirové

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v  tváři  přiznáváme,  že jsme byli  příliš  zahledění  do  svých práv
a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe
a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali
se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt
zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu
chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským
slibům, práva dospělých nad práva dětí  na lásku obou rodičů,  na jistotu domova a zdravé
morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco
jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, 
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás
vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen. 

Papež František o Eucharistii 
(promluva o slavnosti Těla a Krve Páně dne 14.6. 2020 
s odkazem na list sv. Pavla 1 Kor 10,16-17).)

Nejprve apoštol prohlašuje: »Kalich požehnání, který žehnáme - není to účast v Kristově krvi?
Chléb, který lámeme - není to účast v Kristově těle?«  (v.16). Tato slova vyjadřují mystický nebo



-  můžeme  říci  -  duchovní  účinek  eucharistie,  který  se  týká  sjednocení  s Kristem,  jenž  se
v chlebu a víně obětuje za spásu všech. Ježíš se zpřítomňuje ve svátosti eucharistie, aby nás
živil, byl asimilován a stal se v nás obnovující silou, jež dodává energii a dodává vůli dát se po
každém zastavení či  po každém pádu znovu na cestu. Vyžaduje to však náš souhlas, naši
ochotu  nechat  proměnit  sebe,  svůj  způsob  myšlení  a  jednání,  jinak  se  účast  na  slavení
eucharistie redukuje na prázdný a formální obřad. Někdo chodí na mši, protože se to má, jako
společenská záležitost, byť s úctou. Něco jiného je však mysterium, tedy přítomný Ježíš, který
nás přichází živit.
Druhý účinek je komunitní  a svatý Pavel ho vyjadřuje slovy: »Protože je to jeden chléb, tvoříme
jedno  tělo,  i  když  je  nás  mnoho«  (v.17).  Jde  o  vzájemné sdílení  těch,  kdo  mají  účast  na
eucharistii, a to až do té míry, že tvoří jedno tělo, jako je jeden onen chléb, který se láme a
rozdává.  Jsme  komunitou,  živenou  Tělem  a  Krví  Krista.  Účast  na  Kristově  těle  je  účinné
znamení jednoty, společenství a sdílení. 
Nelze se účastnit eucharistie bez snahy o vzájemné bratrství, které je upřímné. 
Pán však dobře ví, že naše lidské síly na to nestačí. Ba dokonce ví, že jeho učedníci vždycky
budou pokoušeni k rivalitě, závisti, předsudku a rozdělení... To všichni známe. Také proto nám
zanechal  svátost  svojí  reálné,  konkrétní  a  trvalé  přítomnosti,  takže zůstáváme-li  sjednoceni
s Ním, můžeme stále přijímat dar bratrské lásky. »Zůstaňte v mé lásce« (Jan 15,9), jak Ježíš
řekl a umožnil eucharistií. Zůstávat v přátelství, v lásce.
Toto dvojí ovoce eucharistie: za prvé sjednocení s Kristem a za druhé společenství těch, které
On živí,  neustále obrozuje a obnovuje křesťanské společenství.  Církev koná eucharistii,  ale
zásadnější je, že eucharistie vytváří církev a dovoluje jí, aby byla posláním  ještě dříve než ho
uskuteční. Toto je mysterium eucharistického společenství, totiž přijímat Ježíše, aby nás zevnitř
proměnil a sjednotil, nikoli rozdělil.
Svatá Panna ať nám pomáhá přijímat vždy s úžasem a vděčností obrovský dar, kterým nás
Ježíš obdařil ve svátosti svého Těla a svojí Krve.

15 let kněžství
Ve čtvrtek 21. května jsme si připomněli 15. výročí kněžského svěcení našeho pana faráře, otce

Andrzeje MSF. Oslava začala ve čtvrtek děkovnou
mší  svatou ve farním kostele  sv.  Jana Křtitele,  při
které otec Andrzej, v skrytosti svého srdce, děkoval
Bohu za  vzácný  dar  -  kněžství.  V  neděli  jsme při
obou mších svatých děkovali ještě jednou, veřejně,
jako farnost. Předáním kytek a malých dárků farnost
poděkovala za dar kněžství a zároveň za jeho službu
našemu farnímu společenství věřících, kde působí již
11  let.  Otec  Andrzej  MSF  v  promluvě  vtipně
poznamenal, že v kněžství se cítí pořád na začátku
a  15  let  kněžství  není  dlouhá  doba.  Věřícím
poděkoval za možnost kráčet jistý životní úsek svého
života společně s nimi směrem k věčnosti. 
Připomněl, že si je vědom svých slabosti a vyzdvihl
působení  Boží  milosti,  která  ho  od  chvíle  svěcení
podepírala. Odpoledne se farní rodina sešla na faře,

aby radost s otcem sdílela kromě duchovní roviny v kostele, i na rovině lidské a to společným
agapé s pohoštěním a dárky, které věřící připravili. Farníci průběžně přicházeli, poblahopřáli,
pohostili se, popovídali a odcházeli. Někteří zůstali až do úplného konce v 18:30 hod. Oslava
„malého  jubilea“  se  stala  příležitostí  upevnit  vztahy  místní  farní  rodiny  se  svým  pastýřem
i vzájemně mezi sebou. Nedělní farní den se tak nesl celý ve znamení oslavy, díků a chvály
Bohu a také otci Andrzeji MSF, který 11 let svého kněžského života obětoval naší farnost. 
                                                                                                                             Ivana Krajčíková
Bible a kalich (dort pro P. Andrzeje vytvořila paní Eva Paulů)



 Noc kostelů 2020

Páteční večer 12. června patřil Noci kostelů. Také naše farnost se do této akce zapojila.
Kostel  sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové se od 18.00 hodin otevřel  všem, kreří  se chtěli  něco
dozvědět a načerpat sílu v  koronavirové době.
Skupina dobrovolníků z farnosti připravila pro návštěvníky prohlídku kostela a zároveň jim nabídla
duchovní zážitek prostřednictvím hudby, zpěvu a sdíleného slova.
Program zahájilo zvonění zvonu a mše svatá. 
Po bohoslužbě zazněly duchovní písně “Radost a bolest v hudbě” v podání skupiny Královédvorští
Machristé a jejich hostů.
Vystoupení připravila Martina Pecnová. 
Dalším bodem programu byla  výstava  “Z  pokladů minulosti”,  kdy  si  zájemci  mohli  prohlédnout
bohoslužebné oděvy a předměty používané při bohoslužbě. Pro větší názornost zde byla figurína
ustrojená do bohoslužebného oděvu.
U varhan si posluchači vyslechli ukázky duchovní hudby z různých časových období, které varhaník
Martin Škrabka doplnil prohlídkou varhan s odborným výkladem.
Program byl  zakončen zpívanými chválami,  které připravila mládež farnosti  pod vedením sestry
Dagmar.
Noc kostelů uzavřela modlitba a požehnání za naše město.
V průběhu programu Noci kostelů si návštěvníci mohli prohlédnout kostel s výkladem, který zajistili
Langfelnerovi a Kučerovi.
Krásnou odměnou za namáhavý výstup na ochoz věže kostela,
byl výhled na osvětlené noční město.
Závěrečným zpestřením byla prohlídka původního bytu pověžného,  kde manželé Šmídovi nabízeli
zájemcům mešní víno. Při příjemném rozhovoru o životě, kostele a církvi plynul čas tak rychle, že
jsme zavírali až ve 23 hodin.
Do kostela přišlo během programu více než 200 lidí,  se kterými  jsme se podělili  o  výjimečnou
atmosféru této zvláštní noci.
Poděkování patří  vedení města Dvůr Králové, které akci finančně podpořilo a všem, kteří pomohli
a umožnili otevření našeho kostela.

                                                Miloslav Šmíd a Josef Langfelner

Svatá Korona (Stephanie, Štěpánka), 
svátek 14. května
patronka proti epidemiím

V současné době, kdy se koronavirus šíří  po celém
světě, si připomeňme mučednici sv. Koronu, která je
od středověku uctívána  v Bavorsku, Českých zemích
a  Dolním  Rakousku  jako  patronka  před  epidemiemi
a nepříznivým počasím.
 Sv.  Viktor,  manžel  sv.  Korony,  byl  římský  voják  ze
Sieny,  který se nevzdal  víry  a  za Marca Aurelia  byl
sťat. 
O jejich mučednictví je zápis v řecké legendě Passio
sanctae  Coronae  et  Victori  (Umučení  sv.  Korony
a Viktora).
Korona odmítla obětovat pohanským modlám a řekla
soudci: „Dali mi jméno Korona a ty chceš, abych byla
zbavena své koruny?“ Soudce ji odsoudil trestu smrti
roztrhnutím mezi dvěma palmami. 
Sv. Viktor i sv. Korona zemřeli  v Damašku v roce 176.
Úcta k mučedníci sv. Koroně se z Blízkého východu



dostala  v  6.  století  do  Itálie.  Ostatky  obou  manželů  jsou  uloženy  v  Castelfidardo  u  města
Ancona. Zde byl postaven kostel, který jim byl zasvěcen. V roce 997 přinesl císař Otto III. její
relikvie do Cách a v roce 1355 je císař Karel IV. daroval do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
v Praze, kde jsou dodnes. V roce 1801 získala část těchto ostatků farnost Stará Bělá v Ostravě.

Změna u sester Kongregace Matky Božího milosrdenství
I letošní léto přináší změny do naší farnosti. Mimo výměny kněze, o kterém se píše v jiném
článku, budou změny i u sester. Odchází sestra Václava, která se svojí tichou a rozvážnou
povahou zapsala do srdcí mnohých z nás. Děkujeme za všechnu službu, zejména pak za tu,
kterou jsme přehlédli. Přejeme sestře Václavě dostatečný letní odpočinek a načerpání sil do
jejího nového působení v Polsku. Ze Slovenska k nám přichází nejen nový kněz, ale také sestra
Ludmila, na kterou si mnozí z nás pamatují. Další sestrou je sestra Blanka, která se k nám vrací
z Kazachstánu.
                                                                           Markéta Hamanová

Primice Josefa Hamana ve Dvoře Králové nad Labem
S vděčností prožíváme radostné období, kdy člen naší farní rodiny přijímá kněžské svěcení.
Radujme se z tohoto velkého dne a prosme Boha, abychom na přímluvu Královédvorské Panny
Marie  obdrželi  všechny  milosti,  které  nám Bůh  chce  seslat  v  podobě  primiční  mše  svaté.
Primiční bohoslužbu můžeme přirovnat ke svatbě. Je většího rozsahu, neboť tu nejde o svatbu
muže a ženy, ale o Boha a celou naši farnost. Srdečně zvu nejen na primici 5.7. od 9:30, ale
také na hostinu po skončení mše svaté. Novokněžské požehnání bude udělováno jednak po
bohoslužbě, jak je obyčejem, tak také mimořádně odpoledne v 15:00 v kostele svatého Jana
Křtitele.  Na hostinu  můžete  přijít  i  později  během celého odpoledne.  Připravujeme vepřové
z rožně, řízečky, saláty, moučníky a jiné dobroty, pití a hudba budou také zajištěny. Pokud se
chcete zapojit do příprav nebo darovat květiny, případě přinést něco na společný stůl, můžete
mi zavolat na tel. 724 304 222. Květiny bílé barvy můžete přinést v pátek večer po mši svaté do
20:00 a uložit je v sakristii, případně v sobotu ráno do 10:00 je předat službě v kostele. Jídlo a
pití na společný stůl přineste prosím během sobotního odpoledne od 15:00 do 19:00 na faru.
Chlazení potravin není možné, proto potraviny, které vyžadující chlazení, přineste na faru až
v neděli ráno od 8:30.
Těším se na shledání s vámi všemi
                                                                          Markéta Hamanová

Změny ve farnosti

K dni 31.7. 2020 odchází stávající administrátor farnosti P. Andrzej
Deniziak, MSF, který přechází do farnosti Trutnov II (Horní Staré
Město).
Děkujeme otci Andrzejovi za jeho obětavou práci pro naší farnost
a přejeme mu v novém působišti vše dobré. 
Novým administrátorem farnosti bude P. Marek Poláčik, SVD.
Těšíme se na něho a již nyní na něho myslíme v modlitbách.
                                                                                       
                                                                          Zdeněk Bartoš


