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ZPRAVODAJ 

 

 

Být majáky naděje 

Před Vánocemi mi jedna paní půjčila knížku s názvem Od srdce od Josefa Fouska. Hned mě 
zaujalo úvodní slovo. Autor v něm píše, že se často obrací ke slovům jako je vlídnost, 
laskavost, láska, naděje. Celý život je hledá, svěřuje se a zpovídá ve svých básních. Pak 
připojuje svou modlitbu: „Pane Bože, často o Tobě mluvím ve svých knihách, písních a 
básních. Neznám Tě a nikdy jsem Tě nespatřil. Mám v sobě touhu nalézat a neubližovat 
těm, kteří se mnou plují po Staré řece do Věčného moře. Myslím, že proti tomu, Pane, 
určitě nic nemáš. Já se domnívám, že jsi hodný. Když se nám lidem nedaří, všechno na Tebe 
svádíme, když se něco povede, velebíme Tě. Takoví jsme. Věřím, že snílci nevymřou, voda 
nezmizí, písně nezmlknou, slunce nepřestane svítit a že si dokážeme odpouštět.  

Snad si to jednou vnuci přečtou.“ 

Hned mi byl autor z Kladna sympatický a nezklamal mě. V jedné povídce, která se týká 
našeho kraje, se vracel s manželkou z představení z Hořic a zastavil se u Kájova, aby se 
nadýchal Šumavského vzduchu. Za chvíli si k nim přisedl na klády starý muž se slovy: 
„Promiňte, je mi už devět let přes osmdesát a musím nabrat sil.“ Muž se zadíval na můj 
železný křížek, který mi ukoval kovář ve Zbečně, a ukázal na nedaleký kopec.  
„Támhle stával krásný malý kostelíček. Zbourali ho, protože po válce tady nebyl nikdo, kdo 
by se do něj chodil modlit. Na tom místě postavili skladiště na hnojivo.“ 
Abych něco řekl, podotkl jsem: „Myslíte, že by dnes někdo do toho kostelíčku na vršku 
chodil?“ 
Muž se na mě nechápavě zadíval: „Nejedná se přece o to, jestli by tam někdo chodil nebo 
ne. Ale kostel je takový maják naděje. Lidé do něj chodí pro pokoru, svěřit se, a i když jdou 
jen okolo, dotkne se jich ta neznámá síla. V každém z nás jsou zlé i dobré myšlenky. 
V kostele je proséváme.“ 
Tak nám přeji v Novém roce, abychom také vytrvale hledali a žili ta slova jako pan Fousek 
a byli také majáky naděje pro druhé. 
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Prožívejme v novém roce do hloubky, že jsme Božími dětmi, držme se Boha, konejme Boží 
vůli, ne vlastní, a všechny své starosti a naději vložme do Jeho rukou. Vždyť Jemu na nás 
záleží. Důvěra v Boha může neochvějně obstát jen tehdy, jestliže zahrnuje i ochotu 
přijmout z Otcovy ruky cokoliv. Vždyť jenom On ví, co je pro nás dobré. 

o. Tomáš  

 
Nedělní dětské katecheze 

  8.1. - mše sv. pro mládež v kostele 
15.1. - katecheze pro 2 skupiny dětí 
22.1. – katecheze pro 2 skupiny dětí 
29.1. – mše svatá pro děti v kostele 
 
  5.2. - mše sv. pro mládež v kostele 
12.2. – katecheze pro 2 skupiny dětí 
19.2. - mše svatá pro děti v kostele 
26.2. - katecheze pro 2 skupiny dětí 

 

 
Kontinentální synodní setkání v Praze 

Ve Vatikánu byla na tiskové konferenci představena 
konkrétní podoba kontinentálního shromáždění Synody 
o synodalitě v katolické církvi, které se uskuteční 5.-9. 
února 2023 v Praze. 
Předseda a místopředseda Rady evropských biskupských 
konferencí (CCEE), litevský arcibiskup Gintaras Grušas 
a lucemburský kardinál Jean-Claude Hollerich, vysvětlili 
plánovaný program. Aby byla zajištěna co nejširší účast, 
uskuteční se setkání v tzv. hybridní formě. To znamená, 

že v první fázi 5.-9. února bude jednat 200 delegátů osobně a 390 online. Poté, 10.-12. 
února, bude následovat plenární zasedání 39 předsedů CCEE, v rámci kterého budou 
reflektovat kontinentální synodální shromáždění.  
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Během prvních pěti dnů jednání bude každou biskupskou konferenci zastupovat 14 
delegátů. Osobně do Prahy přijedou její předseda a tři další zástupci, zatímco dalších 
deset se připojí online. Zbývajících 44 účastníků pozve přímo CCEE, a to včetně zástupců 
ostatních křesťanských církví. Kardinál Hollerich jednotlivé biskupské konference vyzval, 
aby vyslaly co nejrozmanitější a nejreprezentativnější týmy, které by dobře odrážely 
církevní realitu v jejich zemích. 
Účastníci kontinentálního setkání v Praze mají nyní předložit návrhy, jak by se 
v budoucnu mohl celý Boží lid spolu s biskupy podílet na rozhodování v církvi. Budou také 
diskutovat o tom, jak může církev naplňovat své poslání v současných společenských 
podmínkách.  
V rámci tiskové konference bylo také představeno oficiální logo setkání v Praze. 
Logo vychází z oficiálního loga synody, které ukazuje Boží lid ve své rozmanitosti, jak kráčí 
světem a nad ním se vznáší Duch Svatý. 
V logu pro pražské setkání kráčí tento Boží lid po Karlově mostě, symbolu Prahy, který od 
středověku spojuje dva břehy Vltavy a dvě pražská města (Praha byla původně soustava 
čtyř nezávislých měst, sloučených do jednoho až na konci 18. století). Vpravo je v logu 
Staroměstská mostecká věž, která byla současně bránou, jež most chránila, a také 
jakýmsi triumfálním obloukem, kudy projížděl český král při své korunovační cestě. Vlevo 
je v logu silueta katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, nejposvátnějšího místa Prahy 
i České republiky, kde také budeme slavit jednu z bohoslužeb během synodálního setkání 
v únoru 2023. 

Spojení obou log tak posiluje myšlenku synodality, když ukazuje, že Boží lid nekráčí 
společně v nějakém imaginárním prostředí, ale v konkrétních podmínkách tohoto světa. 
Kráčí po mostě, který spojuje břehy a rozdělené světy a synodalita tak přispívá 
k překonávání překážek, budování mostů a navazování vztahů jak mezi lidmi navzájem, 
tak i mezi člověkem a Bohem. Putující Boží lid směřuje k věži-bráně, kterou vchází do 
města. Toto zobrazení tak může evokovat i eschatologický rozměr putování Božího lidu, 
který směřuje do nebeského Jeruzaléma, kde je světlem Beránek (srov. Zj 21). Ostatně, 
římský císař a český král Karel IV. (1316–1378), stavitel Karlova mostu, koncipoval Prahu 
jako nový Jeruzalém, centrum křesťanství. 

Zdroj: Kathpress 
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