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Velikonoční farní listy 2022 
Církev československá husitská v Písku 

 

 
 

Mílí přátelé, bratři a sestry, 

rád bych Vám všem popřál mnohost Božího požehnání. Vstoupili jsme do 
největších církevních svátků, do doby velikonoční. Spousta lidí si myslí, že 
nejdůležitější jsou Vánoce – jistě, to jsou podstatné události inkarnace Věčného 
Logu, Ježíše Krista. Ale vědomí Velikonoc, totiž ono vědomí nejen ukřižování 
Spasitele, ale především jeho slavné Vzkříšení… podstata nepochopitelnosti 
prázdného hrobu… nemožnost vyjádření se k něčemu, co je natolik jedinečné, 
že to překračuje všechny naše představy – to je vskutku Tajemství. A právě do 
Tajemství jsme pozváni o Velikonocích. Slavíme radostně, jak jsem výše 
napsal, nejen umučení a ukřižování, ale právě radost ve Vzkříšení. 

velikonoční farní listy napsal, uspořádal a k vydání pro duchovní potřebu připravil písecký farář Filip Gorazd Martinek 

 



 
2 

 

Náš čerstvě pokřtěný bratr Mgr. Zdeněk Smola 

V Neděli vzkříšení 17. 4. 2022 přijal náš katechumen a bratr Zdeněk svátost 
křtu. Byly to právě Velikonoce, které mu otevřely pramen vody živé a 
Trojjediný Bůh jej pozval v daru sv. křtu k bližšímu životu z toho, v čem tkví 
skutečná mystika lidského života – k životu z víry, naděje a lásky. 

 

Zdeňku, můžeš se nám představit? 

Narodil jsem se 16. 5. 1952 v Městci Králové (okr. Nymburk). Vyrůstal jsem 
v ateistické rodině a postupem času mi stále více a více scházela duchovní sféra 
a duchovní vývoj. Značnou část života jsem prožil v Poděbradech, kde jsem 
absolvoval základní školu, gymnázium a potom jsem studoval obor český jazyk 
– hudební výchova na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

Po promoci v roce 1975 jsem absolvoval jeden rok základní vojenské služby a 
pak jsem nastoupil jako učitel na Střední pedagogickou školu a gymnázium 
v Čáslavi. Po přestěhování do Písku v roce 1981 jsem nastoupil na Střední 
pedagogickou školu v Prachaticích.  

Při učitelské práci jsem působil jako korepetitor Pěveckého sboru jihočeských 
učitelek. V Písku jsem učil také na základní umělecké škole, ale také na základní 
škole. Mimo učitelskou praxi jsem působil v několika kapelách (např. Platan 
band, Hastrmani) a také jsem vyučoval na základních uměleckých školách 
v Blatné a Milevsku. Z velkých a známých jmen můžu zmínit, že jsem hrával 
s Michalem Tučným a Karlem Zichem, na což rád vzpomínám. 
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Jaká byla tvoje cesta  
do naší farnosti?  

Cesta do naší písecké farnosti 
vedla skrze mého známého, který 
mě oslovil s tím, že paní 
varhanice Slabová se zotavuje po 
operaci. A tak jsem tady v letech 
2001 až 2006 působil jako 
varhaník.  

V té době jsem spolupracoval 
s tehdejším píseckým farářem a 
biskupským vikářem Michaelem 
Štojdlem a jeho synem Filipem, 
který je dnes naším plzeňským 
biskupem. Jezdili jsme spolu i do 
jiných farností. Tehdy mi vůbec 
nepřišlo na mysl, že bych se dal 
pokřtít.  

Do naší farnosti jsem se dostal znovu až po 15 letech prostřednictvím svého 
budoucího kmotra Petra Bolečka. To jsem samozřejmě ještě nevěděl, že bude 
nějaký křest a že Petr bude mým kmotrem.  

Jako varhaník jsem do farnosti (znovu) nastoupil v roce 2021, to bylo pár týdnů 
před nástupem nynějšího faráře. 

Stále více jsem cítil duchovní potřebu být pokřtěn. Byl to postupný vývoj. A také 
jakési utvrzení a přesvědčení, že to tak opravdu chci. 

 

Jak vnímáš svoji přípravu na křest? 

Velice pozitivně. Přípravu na křest ještě více utvrdilo kamarádství s farářem, 
které se postupně rozvinulo. Bavili jsme se spolu i o tzv. „velkých otázkách“, 
např. o eutanázii a smrti. Přípravu na křest vnímám velmi komplexně, jako 
základní otázky o Bohu a o církvi. Ale co bych chtěl podtrhnout, tak je právě 
samotný křest. Ten považuji za nejslavnější den svého života, opravdu to tak je!  

Byl jsem velmi vděčný, že na křestním obřadu, spojeném s eucharistickou 
slavností, byla také má dcera a vnoučata. Mé rozhodnutí nechat se pokřtít velmi 
uvítala má přítelkyně Věra, která je také pokřtěná a věřící. 



 
4 

 

Našel jsi v písecké farnosti 
duchovní domov? 

Určitě a jednoznačně. A také moc 
hezkou „partu lidí“. To společenství 
je takové komorní, není nás mnoho, 
ale to vlastně nevadí. Dokonce bych 
řekl, že to umocňuje eucharistické 
slavení.   

Děkuji za rozhovor a ať ti žehná Trojjediný Bůh, 
Zdeňku. 

 

Eucharistie je plamen  
a pramen! (farářovo zamyšlení) 

O Eucharistii, svátosti Těla a Krve 
Páně, Nejsvětější Svátosti oltářní, 
Večeři Páně, Svaté večeři, chlebu a 
kalichu, hostině naplněné láskou, 
milostí, pokojem – Bohem, jsem 
napsal několik odborných i 
popularizačních textů. Zabýval jsem 
se transsubstanciací u Tomáše 
Akvinského i ontologií spojité 
kvantity v eucharistické otázce u Františka Suáreze. Mnohokrát jsem studijně 
promýšlel, ať už na teologické fakultě anebo i osobně, tuto „tajinu“, hostinu 
natolik svatou, že lidský rozum před ní zůstává stát a snad ani duše se nehne, 
duch setrvává v bázni a tělo dýchá tiše. 

Jedno je jisté – náš Pán Ježíš Kristus je opravdu přítomen v chlebu a kalichu. 
Je to Krev a Tělo. Není to jen symbolická připomínka, nejsou to jen nějaké 
bezobsažné znaky. Je to skutečnost sama. Skutečnost, která je Božská.  

Eucharistie hoří ohněm Svatého Ducha – oheň sálá teplem lásky, která se 
rozlévá a napájí nás. Nejsme hodni přijímat nebeský pokrm, ale Bůh nás činí 
hodnými k tomu, aby byly naše hříchy a viny zahlazeny, aby se dotklo našich 
úst to, co není pouhým předmětem mezi předměty, ale co je osobním darem a 
pokrmem duchovním. To, co se děje na oltáři, je sestupování Svatého Ducha, 
který proniká chléb a víno a činí je proměněnými v Tělo a Krev Páně. Christos voskrese!   
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Duchovní texty k občerstvení duše 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kříž v temnotách 

Buď pozdraven, nejuctívanější životodárný Kříži Páně, vyhánějící démony mocí na Tobě 
ukřižovaného Pána našeho Ježíše Krista, který do pekla sestoupil a přemohl moc ďáblovu, 
a daroval nám Tebe, svůj ctihodný Kříž, k vyhánění všech nepřátel. Ó, přečestný 
a životodárný Kříži Páně, pomáhej mi se svatou Paní, Bohorodicí Pannou, i se všemi 
svatými. Amen. Sláva Tobě, Bože.  Hospodine, Bože, pomoz nám nemohoucím. Amen. 

 

O zdravé víře 
Jaroslav M. Kašparů, řeckokatolický kněz a psychiatr 

Zdravá víra se, na rozdíl od víry chudobné, patologické, vyznačuje tím, že přispívá  
k rozvoji osobnosti, podporuje harmonické vztahy s druhými lidmi, vyznačuje se 
otevřeností pro životní skutečnosti, nevzbuzuje strach, uschopňuje k pluralitní toleranci, 
udržuje si postoj hledání, má individuálně rozdílnou míru tvůrčí síly, dává prostor pro 
humor a pro slavení. 

 

Chvalozpěv slávy 
Pavel N. Jevdokimov, pravoslavný teolog 

V nesmírné katedrále, která je Božím vesmírem, je každý člověk, ať už učenec nebo 
manuální dělník, povolán jednat jako kněz celého svého života – vzít vše, co je lidské,  
a proměnit to v oběť a chvalozpěv slávy. 
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Oběť 
Juraj J. Dovala, husitský biskup brněnský 

Z medového vosku byl vymodelován anděl. Mnich svíci zapálil a viděl, jak se po chvíli 
začala topit andělova hlava, potom jeho ramena a křídla, pak ruce sepjaté k modlitbě. 
Anděl mlčky stál.  V mnichovi propukla touha oheň uhasit. Chtěl křičet o nespravedlnosti 
a o krutém údělu andělovy existence. Všiml si však, že hořící anděl ani jednou nemukl 
a ani na chvíli se neznepokojil.  Topil se a odevzdával svůj život světlu. Věděl, že oběť, 
kterou přináší, plyne z jeho podstaty.  Mlčky stál a měnil se v cosi vyššího, než byl sám, 
měnil se ve SVĚTLO. 

 

Dále se v naší farnosti událo… 

Eucharistická slavnost  
v Domově pro seniory Světlo (21. 4. 2022) 

 
 

Pokoj vám! 
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Velikonoční vigilie (16. 4. 2022) 
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Květná neděle (10. 4. 2022) 

 

 

Světový den modliteb žen (4. 3. 2022) 
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Všichni jsme na cestě a ta cesta 
směřuje k Bohu. Pravdou je, že 
cesta je plná odboček a slepých 
uliček, falešných cílů a nových 
začátků. I ten největší hříšník, 
který přijde do slepé uličky a 
zůstává v ní, není však daleko od 
Boha. I v temné a slepé uličce je 
Bůh. Je s námi kdekoli a kdykoli. 
Když se zdá, že se vám zhroutil 
celý svět, nic nedává smysl a 
všude je tma, tak to je přesně to 
místo a ta chvíle. Bůh je právě 
tam, kde jsme ztratili víru, 
naději a mnohdy i lásku. Sedí na 
prázdné lavičce a čeká, až si k 
němu přisedneme.   

 

Filip Gorazd Martinek v úterý svatého týdne,  
po rozhovoru s biskupem Jurajem Jordánem Dovalou 
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pro vnitřní duchovní potřebu farnosti v Písku vyhotovil  
duchovní otec Mgr. Filip Gorazd Martinek, farář 

tyto listy neprošly žádnou jazykovou korekturou 
Léta Páně 2022, období velikonočních svátků 

www.gorazd.cz 
www.ccshpisek.cz 


