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ÚVODNÍ SLOVO
Drazí farníci, bratři a sestry
Blíží se konec školního roku, děti, žáci a studenti finišují, píší se
závěrečné písemky, uzavírá se klasifikace. Spolu s dětmi to často
intenzivně prožívají i jejich rodiče a prarodiče. Nárok se stupňuje,
únava a napětí rostou. U jednoho převažuje více spokojenost,
u druhého zase zklamání, dalšímu je zas všechno úplně jedno.
A pak konečně vypnout a vytoužený oddych a někam vyrazit. Jev,
kdy je čas se učit a kdy čas být přezkušován se zdaleka nevztahuje
jen na školní prostředí. V tomto prostředí tuto zkušenost však děti
zakoušejí prvně v životě na vlastní kůži od cizích. Je to bezpochyby
jev všelidský, historicky založený Bohem. Učit se, naslouchat,
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dívat se, přemýšlet, poznávat, porozumět, rozšiřovat si obzor,
otvírat srdce, zrát mentálně, lidsky, vztahově, duchovně, s tím
vším souvisí namáhat se. Námaha je vysilující a vyžaduje
trpělivost, ale přináší ovoce. Poznávat je základní potřebou
člověka od jeho narození. Nikdo by na touhu po poznání neměl
rezignovat, ani když je závislá, byť jen na nutnosti, potřebě, a vůli,
a ani tehdy, jde-li o hlubší a složitější otázky. Bezesporu poznání
není jen intelektuální, ale i smyslové, citové a duchovní. Zdaleka
ne jen škola, ale život sám nás prověřuje, Bůh nás hněte
a přezkušuje, abychom před ním a lidmi sílili v moudrosti dílčí
i komplexní.
Přeji vám, ať se o prázdninách a dovolených zrekreujete
a všestranně zregenerujete, vyčistíte si hlavu, uklidníte emoce,
dopřejete kondici svým tělům a posílíte rodinné a kamarádské
vztahy. Stále zůstávejte duchem a myslí bdělí a vnímaví ve škole
Ducha Svatého, který připravuje a provází naše dny a všechny
události a setkání mnohotvárně i nečekaně jako vítr k posile
a vzdělání našeho ducha a mysli a nedocenitelných nových
zkušeností. Ať se osvědčujete v chápavosti, lásce, pokoji, víře
a soucitu. Žehnám všem P. Vladimír Handl
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Česká křesťanská akademie
místní skupina v Kostelci nad Orlicí

Národní pochod pro život.
Praha, 7.dubna, sobota velikonočního týdne před nedělí Božího
milosrdenství. Krásné slunečné dopoledne vítá účastníky již
18.ročníku Národního pochodu pro život a rodinu, kteří se pomalu
shromažďují u stanice metra Malostranská na Klárově, a který se
koná pod záštitou České biskupské konference, jehož pořadatelem
je Hnutí pro život. Díky Bohu a jeho stálé pomoci jsem mohl být
letos již po čtvrté jedním z téměř deseti tisíc účastníků této
manifestace těch, kteří se rozhodli veřejně vyjádřit svou podporu
životu, tradiční rodině a hodnotám, které přinesla, oživuje a
udržuje křesťanská víra. O smyslu této akce a záměru organizátorů
nejlépe svědčí množství tabulek s nápisy a hesly připravených pro
účastníky průvodu: “Dítě je vždy nadějí“ nebo: „Kde jsou děti,
tam je život“ a také: „Chraňme děti už od početí“ a další.
Je 14 hodin a čelo průvodu se dává do pohybu. Sluníčko už
dost připaluje, ale masa lidí za nezbytné asistence příslušníků
České policie se pomalu sune vpřed. Někteří nesou také bílé kříže.
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Důrazné memento a také vzpomínka na ty děti, které se nemohly
narodit, protože je zahubil potrat.
Dobrou hodinu šlapu tedy po dlažbě pražských ulic, společně
s ostatními. Převládá mladší generace, rodiče s dětmi, maminky
s kočárky, průvod doplňují stovky dalších účastníků, dorazivších
spontánně i organizovaně za všech koutů, zvláště z Moravy, vidím
ale i představitele veřejného života, řadu duchovních, řeholníků,
řeholnic a také pět našich biskupů v čele s Otcem kardinálem
Dominikem. Celým průvodem se viditelně nese radostná
atmosféra, která se přelévá i do širokého okolí. Skupinky dětí a
mládeže s miskami dobrovolníky napečených perníčků a jiných
dobrot nabízejí /letos poprvé/ okolostojícím divákům. Zvláště
působivý

je i hudební

doprovod celého průvodu,

letos

v netradičním podání /pravé? /skotské dudácké kapely, jejíž
melodie přilákaly množství dalších diváků a které mi dodnes znějí
v uších.
Zatímco čelo průvodu již dorazilo do cíle a stojí pod sochou
sv.Václava, další účastníci postupně zaplňují celé Václavské
náměstí. Po krátkých projevech oficiálních hostí, Otce arcibiskupa
Jana Graubnera a dalších děkuje všem organizátorům i účastníkům
pochodu Mgr.Zdeňka Rybová za Hnutí pro život. Po chvíli ztišení
4

se společně modlíme Modlitbu Páně, a poté celým Václavským
náměstím zní Státní hymna a Svatováclavský chorál. Po požehnání
od našich biskupů se pomalu rozcházíme a rozjíždíme do svých
domovů.
Závěr? Zážitky? Neopakovatelné a těžko sdělitelné. Jsou to
osobní prožitky všech, kteří se spojili, aby veřejně podpořili
dobrou věc a šli za svým cílem, a to bez ohledu na těžkosti i
případná rizika s tím spojená. Atmosféru takovýchto
shromáždění je třeba osobně prožít. Náš národ i celá Evropa
pomalu vymírá. Proto zvu všechny, kteří se hlásí ke svým
křesťanským kořenům, vyznávají zdravý křesťanský životní styl a
jsou rozhodnuti svůj postoj k životu také veřejně vyjádřit, připojte se. Podpořte iniciativy těch, kterým není lhostejná
budoucnost rodiny a našeho národa. Příští rok, dá-li Pán, půjdu
zas. Přidáte se?
Deo gratias!
rmp

5

Česká křesťanská akademie
místní skupina v Kostelci nad Orlicí
a římskokatolická farnost sv. Jiří

pro Vás připravuje poutní a poznávací zájezd, tentokrát
na Českomoravskou vysočinu.
Navštívíme město Jihlavu, správní, hospodářské a kulturní
centrum Vysočiny s jeho barokními i gotickými památkami
a dalšími zajímavostmi.
Odpoledne strávíme v Polné prohlídkou chrámu Nanebevzetí
Panny

Marie,

s

největšími

dochovanými

a

nedávno

zrestaurovanými barokními varhanami, kde také budeme slavit
liturgii.
Při zpáteční cestě se krátce zastavíme v Krouně, bývalém působišti
O.Vladimíra .
Kalkulovaná cena za dopravu je Kč 300,- /os.
Zájezd se uskuteční v sobotu 22.září s podmínkou, že se
zúčastní alespoň 30 osob.
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Noc kostelů 2018
Páteční večer 25. května patřil v naší farnosti celostátní akci
Noc kostelů.

Po mimořádně úspěšném loňském ročníku na

poutním místě Homol, volili pořadatelé „návrat“ do Kostelce
a volba padla na hřbitovní kostel sv. Anny.
Po krátkém úvodu v kostele, kde přítomné za farnost přivítal
pan farář Handl, několika slovy se za město připojil místostarosta
doktor Kytlík a v režii pana faráře křesťanskými rytmickými
písničkami vytvořili příjemnou duchovní atmosféru naši mladí, se
návštěvníci vydali na hřbitov. Tam se uskutečnila krátká
přednáška o historii kostela, ale především se Ing. Jiří Slavík
věnoval očekávánému tématu a sice zajímavým a význačným
náhrobkům místního hřbitova. Po přednášce si účastníci akce
mohli, opět s komentářem přenášejícího, některé z náhrobků
prohlédnout detailněji. (Zkrácená verze komentáře je zařazena za
článkem)
K pokračování programu se návštěvníci vrátili do kostela.
Několik dalších písní dětí naší farnosti, vystřídala opět hudba.
A mohli jsme slyšet převážně barokní skladby pro dechové
nástroje v podání žáků ZUŠ pod vedením pana učitele Tomáše
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Alta, který prohlásil, že do barokního kostela patři, jak jinak, než
barokní hudba. Vystoupení pohladilo po duši.
Po hudbě slovo. A ne ledajaké. Osobní svědectví pana Jana
Grögera o návratu do Boží náruče se nás všech dotklo svojí
bezprostředností a upřímností.
Akce vyvrcholila mší svatou. Komentář, který četl pan Rudolf
Potštejnský, měl pomoci přiblížit těm, kteří nejsou pravidelnými
návštěvníky bohoslužeb, jednotlivé části liturgie a vysvětlit jejich
význam. Závěrečným požehnáním farnosti a městu skončila další
epizoda z krásného seriálu pod názvem Noc kostelů.
Poděkování patři všem pořadatelům a moderátorce programu
paní Markétě Svátkové za vtipné a pohotové provázení celou akcí.
MS

Kostel sv. Anny
Vystavěn 1685-1691 kosteleckou vrchností (hrabě František
Karel Záruba z Hustířan) jako raně barokní stavba. Pamětní deska
v severní sakristii (či oratoři – 1687, náhrobník F. K. Záruby
z Hustířan. z r. 1697. Asi v r. 1841získal dnešní podobu s nízkým
krovem. Kostel byl vystavěn jako hřbitovní (hřbitov od r. 1572,
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zřejmě kvůli zaplnění hřbitova u farního kostela u sv. Jiří), sloužil
do počátku 19. století jako zámecký.
Kostel sv. Anny sloužil a dnes se používá jako kostel hřbitovní.
Paradoxní je, že od III. rekvizice v roce 1942 není v kostele žádný
zvon (ani Umíráček, ten se nachází u sv. Jiří). Tři původní zvony
(Josef 4696, Maria 1836, sanktus) byly rekvírovány již za 1.
světové války, náhrady z r. 1929.
Kostel je především zajímavý svou raně barokní stavební
podobou a soudobým vybavením (hlavní oltář, kazatelna). Na
východní straně závěru kostela je mramorový epitaf z kostelní
hrobky, pořízený Františkem Karlem Zárubou z Hustířan. Do roku
1913 byly v kostele varhany z r. 1703 od králického varhanáře
Gotharda Welzela, od roku 1960 se nacházejí v kostele v Třebsku
u Příbrami, kde na nich byly pořizovány gramofonové nahrávky
české barokní varhanní hudby. V r. 1913 je získal MUDr.
Perlhefter (židovská rodina z Doudleb, nechali se pokřtít v pol. 19.
stol., Karel P. 1874-86 starostou). Nynější varhany pocházejí
z r. 1868, do kostela sv. Anny je osadil varhanář Antonín Mölzer.
Hřbitov rozšířen 1894.
Náhrobky: Viktora Alberta z r. 1906 od Quido Kociána., rodiny
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Dostálovy s plastikou chlapce (Jiřího Dostála) od Leoše Kubíčka
z r. 1928. Vedle náhrobník legionáře…Litinový náhrobník velitele
hasičů Bedrny – požár 1894.
JS
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O zámcích a klíčích
V poslední době jsem konfrontována s množstvím dveřních
zámků a klíčů k nim. Jsou to klíče, zámky i závory často velice
staré a historické, ale ty se střídají s těmi moderními
a současnými. Nejprve mi připadalo otevírání zámků příliš složité
a vyvádělo mne z míry především proto, že jsem je považovala
za ztrátu času. Ale naučila jsem se, že každý zámek má svoje
specifické zamykání, každý klíc trochu jinak zapadá do zámku,
na některý se musí přitlačit, jiný se naopak před odemknutím
musí nepatrně povytáhnout, další k otevření vyžaduje pootočení
tu doleva nebo doprava. Potom se teprve podaří odemknout.
Někdy dá odemknutí hodně námahy, jindy jde hladce a bez
většího vynaloženého úsilí.
V souvislosti s touto „klíčovou“ a „zámkovou“ problematikou
mi napadlo přirovnání k lidem a jejich srdcím. Přístup k lidskému
nitru, k jejich duši, osobnosti, tedy řečeno starozákonně k jejich
srdci vyžaduje od druhého také znalost toho správného klíče a
jeho fungování. Tato znalost je důležitá pro budování, upevňování
a udržování dobrých vztahů v rodinách, v zaměstnání, ve školách,
ve farnostech. Největším mistrem v otevírání zámků a používání
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klíčů našich srdcí je ale bezpochyby Boží Syn. Protože o sobě říká,
že je Dveře do Božího království, má bezpochyby i klíče a umí
otevírat dveře našich duší. Ale ani on sám nic nezmůže, protože
potřebuje k mechanismu otevírání ten správný popis, který mu
může dát jen ten, kdo vlastní klíč k zámku svého srdce. Jsem to já
sám. Pokud ukážu způsob, dám klíč nebo přímo otevřu zámek
svého já mému Stvořiteli, potom nebude složité ani pro mého
blízkého a koneckonců ani mne samotného otevřít se a nechat na
sebe působit Dobro a Lásku.
Přejme si, abychom klíče k našim srdcím a způsoby otevírání
zámkových mechanismů poskytovali rádi a ochotně do rukou
Nejpovolanějšího.
MS

Život tvůj, nechť plyne stále, všeho zlého zcela prost,
Stvořiteli k věčné chvále, rodičům pak pro radost!

Radostnou událost zažila cela naše farní rodina v neděli 27.
května, kdy o Slavnosti Nejsvětější Trojice Anna Svátková a Martin
Svátek přistoupili k prvnímu svatému přijímání.
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INTENČNÍ KNIHA – ČERVENEC – ZÁŘÍ 2018
24 červen Za + Milenu Husákovou
25
beze mše sv.
26
27
28
29
Za Jaroslava a Marii Zemánkovy, rodiče z obojí
strany, vnuka Petra a zetě Stanislava
30
1 červe- Za Josefa a Blaženu Vilímkovy, dceru Marii a rodiče z
nec
obojí strany
2
beze mše sv.
3
4
5
beze mše sv.
6
Za tetu Janu Fialovou a její rodiče Antonína a Barboru
Fialovi
7
8
Za Boženu Sokolovou, bratra Josefa, sestru Marii a
jejich rodiče
9
10
11
12
Za Lidušku Klecandrovou
13
Za P. Czeslawa Dvoraka
14
Za Jaroslavu Kozlovou
15
Za Františka Fialu a jeho rodiče Františka a Josefu
Fialovi
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1 srpen
2
3
4
5
6
7
8
9
10

beze mše sv.
Za Jana Pávka, Karla a Marii Krupkovy
Za + Antonína Kameníka a celý rod

Za Boženu a Annu Kalisovy

Za + Marii Karkošovou, manžela a tři syny

beze mše sv.

Za živé i zemřelé členy rodiny Potštejnských a
Duškových

Za Boženu Kubelkovou a rodiče, Jana Lipenského s
rodiči
Za manžele Holoubkovy a jejich rodiče, za manžele
Sajdlovy a syna Vladimíra
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Za Františka a Annu Kučerovi

beze mše sv.
Za Terezii Lustykovou - 3. výročí
Za Terezii Lustykovou a Ludmilu Klecandrovou

Za rodiče a sourozence Adama a Pavlínu Mitanovi,
za syny Pavla a Aloise, dcery Marii a Annu, vnučku
Evu a ostatní zemřelé.

25
26
27
28
29
30

Za Vincencii Plačkovou, manžela Pavla a celý rod

Za +Marii Řehákovou, manžela, syna a Václava
Jakubce, rodiče a sourozence
Za Miloslava a Boženu Pavlatovy, sestru, bratry a
rodiče

31
1
2
3
4

září
za Rudolfa Matějku a za živé a zemřelé z rodiny
Za Roberta Plného, sourozence a jejich rodiče
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Za Marii Sokolovou, manžela Josefa a dcery Hanu a
Martu
beze mše sv.

Za Růženu Chaloupkovou, rodiče a sourozence

Za + Jana Adámka a Jindřicha Husáka
Za Jana a Jaroslavu Novotných
Za + Josefa Zámiše a rodiče
beze mše sv.

Za rodinu Novákovu, Misiorovu a Luňáčkovu
Za Dominika Radila, manželku a zetě Jana
Za + Ludmilu Zámišovou, manžela Josefa a dvě děti
Za P. Václava Burdu, P. Václava Zikana, JUDr. Václava
Morávka
Za Josefa Sokola, manželku Marii a dcery Hanu a
Martu
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Oznámení
K 1. červnu 2018 byla pro službu mimořádné výpomoci při
podávání svatého přijímání v naší farnosti ustanovena Milena
Slavíková.
Bohoslovec Pavel Hudousek úspěšně zakončil dílčí část studia
a byl mu udělen titul Bc.
Srdečně blahopřejeme a oběma vyprošujeme pro službu a další
studium Boží požehnání a hojnost darů Ducha svatého.
Redakce

Stromy manga
Jeden starší člověk kopal jámu ve své zahradě.
„Co to děláš?“ ptali se ho.
„Sázím stromy manga,“ odpověděl.
„Myslíš, že z nich budeš sklízet ovoce?“
„Ne, já se toho nedožiji, ale jiní ano.
Po celý život jsem jedl mango ze stromů, které zasadili druzí.
Toto je způsob, jak chci projevit svou vděčnost.“
(Anthony de Mello)
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Máte nějaké podněty, návrhy či připomínky?
Na těchto stránkách může být i Váš příspěvek.
Termín uzávěrky dalšího čísla bude včas oznámen.

Příspěvky je možné posílat také elektronicky na adresu farnosti:
rkfd.kostelec.no@centrum.cz
Redakce neodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků

Svatojiřské listy - občasník kostelecké farnosti.
ročník 15, číslo 2, červen 2018
Vydává: Římskokatolická farnost – děkanství Kostelec n O.
Redakce: Jana Vajglová, Milena Slavíková
Určeno pro vnitřní potřebu farnosti
Režijní cena 5,- Kč
20

