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Potřebujeme laický apoštolát

Výstava betlémů na Smíchově  
V našem sboru na Smíchově (Na Václavce 1) se uskuteční - stejně jako 
minulé roky - v adventním čase výstava papírových betlémů, jejichž 
sbírku stále rozšiřuje sestra Jarmila Lepšíková. Výstavu můžete 
navštívit do 2. února 2023 ve dnech pondělí, středa, pátek, sobota  
a neděle – od 14 do 16 hodin. 
Těšíme se na vás. Kontakt na sestru Lepšíkovou: 731 205 601. 

Za NO Jaroslava Juríčková

Vánoce z papíru vystřižené v Betlémské kapli  
Výstava bude otevřena denně do 2. 1. 2023 od 9 do 18 hodin. 
Jen 24. 12. a 31. 12. 2022 od 9 do 14 hodin, 25. 12. 2022 a 1. 1. 2023 
je otevřeno od 13 do 18 hodin. Vstupné je 50,- a 100,- Kč. 
Součástí výstavy budou různé doprovodné akce. Svou tvorbu  
předvedou řezbáři, dráteníci, krajkářky, košíkáři, hrnčíři a skláři. 
V  některých dnech bude předváděna tvorba ručního papíru. 
Přijďte i s dětmi!  
Více informací na www.vanocnivystava.cz.  redakce 

Unikátní pětimetrový betlém v Třebíči  
Letošní vánoční výstava v  Muzeu Vysočiny představí řadu unikátních exemplářů včetně pětimetrového 
betlému s  modelovanou krajinou ze dřeva a  papíru, v  několika patrech krytou mechem, s  postavami 
a stavbami z kartonu... Scenérii třebíčských betlémů tradičně doplňovala kaplička s mnichem kapucínem  
(v Třebíči býval kapucínský klášter) a větrný mlýn, který je dodnes jednou z dominant města. 
Součástí výstavy bude i  rozpracovaný betlém, aby si lidé mohli představit, jak betlémy vznikaly. 
V domácnostech často zabíraly celou jednu či dvě stěny, i několik metrů... 
Výstava bude přístupná do 15. ledna 2023, v omezených časech i na Štědrý den, 31. prosince a 1. ledna.  

redakce

Z našich setkání
LETOŠNÍ FARNÍ SILVESTR L. P. 2022. JAK JSME PROŽILI TRADIČNÍ PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ V NAŠÍ FARNOSTI 
Je dlouholetým zvykem v našich farnostech Vyškov a Blansko se společně vídat při různých příležitostech. Věřící 
se setkávají k bohoslužbám na patnácti místech, ale faráře máme jednoho. Za ta léta se většinou mezi sebou 
dobře známe, ale jsme moc rádi, když přicházejí 
noví lidé a  utvářejí se další přátelství. Jezdíme 
společně na poutě, ale také na tzv. farní dny. 
Společně prožijeme bohoslužby a  následuje 
společenské odpoledne.  
Protože je neděle Ježíše Krista Krále na konci 
liturgického roku, míváme tradičně farní den 
jako tzv. SILVESTR. Po několik roků nás hostili 
ježkovští farníci, dříve také Blansko nebo 
Rudice, Brťov. Nyní jsme byli opět v  Ježko-
vicích.  
Na celém farním Silvestru se podílelo asi 40 lidí, 
přičemž účastníků jsem napočítal 130. Bylo také 
bezva, kolik přišlo dětí, i těch nejmenších! Díky, 
že máme faráře, který dovede být dobrou duší těchto krásných setkání. Že se mu chce všechno organizovat, 
dolaďovat a je schopen také získat ochotné spolupracovníky. Díky všem obětavým sestrám a bratřím, kteří se 
zapojili – do tomboly, přípravy, obsluhy, vaření, dopravy, místním za všechnu práci, ochotným přijít a být s námi.

Váš bratr Jirka Forst s manželkou Marcelkou 

O adventním tvoření a setkávání...

Přibyslav myslí na jubileum 
Žižkova úmrtí  
 
Arboretickou rekonstrukcí parku samospráva města Přibyslav zahájila 
přípravu na připomínku 600. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova 
a Kalicha, který u tohoto východočeského města skonal 11. října 1424.  
Park o rozloze 18 hektarů se rozkládá pod renesančním zámkem, který 
v Přibyslavi v roce 1560 založil Zachariáš z Hradce a dominuje mu socha 
husitského vojevůdce. „Aby dílo Bohumila Kafky bylo viditelnější, 
nechali jsme v jeho okolí vykácet šedesát přestárlých a nemocných 
stromů, což je přibližně jedna třetina, poněkud dál od sochy jsme je 
nahradili novými stromy. Vyměnili jsme všechny chodníky a pořídili nové 
lavičky,“ řekl na tiskové besedě starosta města Martin Kamarád. „Vede se 
diskuze, zda by se v parku nenašlo místo také pro kamennou bustu Karla 
Havlíčka Borovského od akademického sochaře Romana Podrázského, 
přibyslavského rodáka,“ doplnil první místostarosta města Michael 
Omes. Samospráva je připravena uhradit i snesení Žižkovy sochy 
a konzervaci rezivějících částí. 

Text a foto: Ivo Havlík, Přibyslav, zámecký park

Hudebníci mají široký repertoár 
skladeb a lidových písní. Sym-
bolicky hrají také vánoční koledy, 
při kterých je možné si zazpívat. 
Jak se na příchod Vánoc připra-
vuješ Ty sama? Projevuje se ta 
doba v Tvé tvorbě? 
V době adventu ráda vytvářím 
novoročenky pomocí grafické tech-
niky linoryt. Snažím se udržovat si 
tento zvyk každý rok, abych mohla 
rodině a blízkým věnovat přání do 
nového roku. 
 
Děkuji Ti za rozhovor.  
Na závěr bych ráda pozvala zá-
jemce na další plánované dílny 
GHMP. Aktuální program najdete 
na www.ghmp.cz/doprovodnepro-
gramy. Markéta Černá 

Dokončení ze str. 1

Když jsem nedávno zavítal do funkcionalistického 
chrámu v Havlíčkově Brodu, uvědomil jsem si pod-
statnou věc. Sloužil jsem tam dvě bohoslužby a při 
každé jsem musel nutně referovat o světle, které 
doslovně protínalo okna a naplňovalo chrám. To 
světlo jako kdyby se hlásilo o slovo, jako kdyby 
ohlašovalo Slovo, tj. Logos, Světlo ze Světla, Ježíše 
Krista. I přes všechnu tu krásu si však musím také 
povzdechnout – jako kdyby vzkříšení, které 
spojujeme se světlem, bylo nutně svázáno s křížem 
a utrpením. Výrazem tohoto „kříže“ se pak stane 
maličká účast věřících a vyprázdnění kostelních lavic. 
A ne, není potřeba si myslet, že tady chci nad tím 
plakat, to vůbec ne. Tento jev je doložen také 
oficiálními statistikami, které má CČSH k dispozici. 
Jediné, co s ním lze dělat, je to, že ho vezmeme vážně. 
Tak to zkrátka je. Možná, že je také potřeba si 
s křížem projít temnotou… 
 
Kostelní lavice se nenaplní skrze pořádání kulturních 
akcí a pořádání schůzí. Dokonce i kdyby se naplnily, ještě 
to neznamená, že dojde k naplnění srdce. A srdce 
člověka žízní po Bohu, nikoli po záležitostech, které 
může uspořádat jakákoli charitativní anebo nezis-
ková organizace. Na to netřeba církev. K čemu je tedy 
církev? Někdo si možná řekne, že jsem příliš „tradiční“, 
ale církev je zde k tomu, aby sloužila svátostmi, aby 
konala mystagogii, tj. uváděla do Tajemství a aby toto 
Tajemství zpřístupňovala v liturgickém dění... 
Můj učitel a velký katolický teolog Karel Skalický 
napsal v komentáři Radosti a naděje, že svátosti jsou 
„sedmiramenný tok milosti“ a že těchto „sedm prutů“ 
vychází z „jednoho kořene“. Tím kořenem je Kristus 
a jeho církev – mystické tělo. Svátosti nejsou jen něco 
tajemného a neviditelného, ale smysly je lze po-
stihnout. Jejich účinkem má být „život milosti“. Toto 
jsou zjevně obecné věci a nepíše o nich jen Skalický (i 
když o nich píše velmi poučeně a také moc hezky). 
Svátostný život však souvisí s liturgií a také s li-
turgickou obnovou, která je nutná vždy a všude (ať už 
znamená třeba i jen nové uchopení). „Liturgie nejsou 
jen posvátné obřady a ceremonie,“ píše Skalický, 
„jsou místem setkání Boha s člověkem.“ Z toho pak 
Skalický nutně vyvozuje, že musí mít nejtěsnější vztah ke 
Kristu, neboť on sám je tímto místem (je Boho-
člověkem). To se nejvíce děje v eucharistickém slavení  
(o Eucharistii jsem psal v Českém zápase č. 33/2022). 

Vyjádření pana profesora Skalického bych se ještě rád 
přidržel, neboť jeho komentář Radosti a naděje nám 
může posloužit i pro vytyčení té nejzásadnější věci. 
Stejně jako si Druhý vatikánský koncil uvědomil, že je 
nutné více se účastnit církevně a teologicky na pro-
blémech tohoto světa, stejně tak vzal na vědomí, že 
aby se toto stalo a došlo jakéhosi většího naplnění, 
musí být do popředí postaven laik. Laici tvoří svaté 
kněžstvo a jsou nositeli všeobecného kněžství. Nejsou 
to jen, jak píše Skalický, „bezduché ovce“ a „ne-
dospělá děcka“, která by potřebovala „kněžského 
poručnictví“. Každý laik je však také „odpovědným 
údem tajemného těla Kristova“. Zde Skalický apeluje 
na odpovědnost – to je základ vytváření nějakého 
farního společenství.  
Chce se mi dodat, že farní společenství nevytvoří 
žádný pan farář, ale ono samo musí vytrysknout ze 
vzájemné spoluodpovědnosti za něj a samozřejmě 
i ze spolubytí s Bohem. Pokud nebude církev tvořena 
odpovědnými lidmi, tak zanikne (minimálně jako in-
stituce). Laici nemohou očekávat „duchovní servis“ od 
svých duchovních a jen jej konzumovat. Naopak – mu-
sejí předpokládat, že se dokážou ve své spoluodpo-
vědnosti vzájemně nést ve všem, co je v nich malé. 
A co bude potřeba, to získají navíc z milosti Boží. 
Říká se, že není lepšího ukázání víry, nežli „žít pří-
kladem“. I zde můžeme s Karlem Skalickým pod-
trhnout, že úkolem laika je „nést Krista svědectvím 
svého každodenního života, práce, odpočinku, zábavy 
do nejzazších koutů světa, a tak zasvěcovat svět Bo-
hu“. Úkolem každého křesťana je posvěcovat svět 
a zasvětit jej tak Bohu. Přenést liturgii z chrámu do 
svého života, učinit ze svého života svatou liturgii. 
Řešením ubývajících věřících a krize církve by měl 
být laický apoštolát, aktivita jdoucí zezdola. Doufat ve 
samospasitelnost činnosti „důstojného pana faráře“ je 
naivita a odmítnutí přijmutí odpovědnosti a vlastní 
důstojnosti před Bohem. Pokud se pro něco nadchne 
i jen pár lidí, oživí to celé farní společenství. Když 
však budou všichni jen kysele koukat, zůstanou jim jen 
kyselé obličeje a nechuť lidí „zvenku“ (třeba přijít se 
podívat na bohoslužbu) bude ještě větší. Most mezi 
církví a světem, o kterém hovořil papež Pavel VI., se 
zhroutí. Kéž by se laický apoštolát stal tímto mostem 
a byl pevný, aby po něm šlo radostně poskakovat.  

Filip Gorazd Martinek




