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Milí přátelé,
Milí putující nocí,
každý rok jste zváni do chrámů v naší královéhradecké diecézi světla pouličních lamp nám zjednodušují mnohé. Nejsme už to‑
při příležitosti „Noci kostelů“. V současné době pandemie pro‑ lik tmou odkázáni do nejistot, tak jako byli lidé kdysi. Za starých
bíhá spousta akcí jinak, těžko se něco časů byla noc chápana jako nepřátelský prostor,
plánuje. Osobní setkání je jedineč‑ chvíle neurčitosti a obav. Jako lidé 21. století
né, nelze jej nahradit setkáním jdeme světem s větší jistotou a nepřítom‑
na dálku. Nejinak je tomu nost slunce nás příliš neděsí. Přesto ovšem
u Božího domu, tedy kostela. i my jsme směřováni k tomu, abychom
I kdyby v našich chrámech i nyní cítili mnohá omezení. Temnota pan‑
nebylo možné konat připra‑ demických opatření nám připomněla ne‑
vované programy, přesto stálost, nejistotu života celé společnosti. Také
vás kostelní zvony pozvou závažná ekologická témata nás varují, abychom
ke krátké osobní návštěvě vystoupili z temnot stínů poklidu a lidské sebestřednosti.
kostela, kapličky či k zastave‑
Noc kostelů všechny poutníky upamatovává na skutečnost
ní v modlitbě před křížem v kra‑ duchovního světla. Připomíná propojenost kostelů i lidské tou‑
jině. Samotná „posvátnost“ těchto hy po světle, jež přesahuje vše tíživé a temné. Boží přítomnost je
míst má moc nás uvádět před Boha světlo ozařující každého pozemského poutníka, byť si to mnoh‑
a proměňovat nás darem ticha, pokoje, Boží přítomnosti.
dy plně neuvědomuje.
Všem poutníkům a organizátorům této akce k tomu rád ze
Přeji vám, ať vás nese světlo povzbuzení nejen během jed‑
srdce žehnám od katedrály Svatého Ducha.
né květnové noci L. P. 2021, ale i do všech situací a časů potem‑
Mons. Jan Vokál nělých, ať stále cítíte, že Pán je s vámi.
biskup královéhradecký
Pavel Pechanec
biskup Královéhradecké diecéze Církve československé husitské

Přivádíš tmu, noc se snese
Když člověk vyrazí na Noc kostelů,
očekává otevřený chrám, zajímavý vý‑
klad… Ale letos je řeč také o lese a zvířa‑
tech. Proč? Mottem letošní Noci kostelů
je dvacátý verš ze Žalmu 104:
„Přivádíš tmu, noc se snese,
celý les se hemží zvěří.“
Jde o píseň starou
více jak dva a půl tisíce
let, která překrásně vyprá‑
ví o stvoření světa, které
Bůh učinil, aby člověk do‑
stal prostor k životu. Žalm
vlastně vychází z popisu
stvoření v sedmi dnech, jak ho
zaznamenává první kapitola knihy
Genesis. V tomto líčení se autor vůbec ne‑
trápí poznatky vědy posledních několika

století. Zpívá hymnus, který vykresluje člověku. Ale žalmista probouzí důležité
Boha jako dárce prostoru života. Teprve vědomí: i šelmy a noc jsou pod mocí Boží.
na závěr procesu stvoření se na scéně ob‑ Celé stvoření, i to, které se člověku jeví
jeví člověk, aby byl obrazem či stínem jako nebezpečné, je závislé na Bohu. Pro‑
Boha na zemi. Má ji tedy spravo‑ to se Noc stane velkým tématem vzkříšení.
vat a chránit.
Ne náhodou se zde zmiňujeme
Člověk dostává vůči o stvoření. Letošní Noc kostelů si před‑
zemi velké pravomoci. Ov‑ sevzala spojit otevřené kostely s velmi
šem i zde jsou hranice, širokým pojmem životního prostředí. Ne‑
jak se zmiňuje Žalm 104. jde jen o přírodu, ale o celý prostor, kte‑
Slunce a měsíc vymezují rý utváří lidský život. I kostely spolutvoří
člověku rámec, který ne‑ prostředí našich životů. Jejich věže ukazu‑
může sám nastavovat – čas! jí k nebi, bohoslužba vyslovuje pokornou
Přichází nejen den, v němž modlitbu… Moudrý člověk vnímá svět
člověk koná svoji činnost, ale jako celek a chová se k němu s plným res‑
také noc jako moment, kdy se člo‑ pektem a úctou.
věk musí ukrýt do bezpečí, neboť noci
Michal Němeček
vládnou šelmy. Noc je čas, který nepatří
autor je římskokatolický kněz
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Rozhovor s Markem Orko Váchou
Noc kostelů je věnovaná stvoření
a péči o životní prostředí. Jak by se podle vás měly farnosti k této výzvě, kterou popsal papež František v Laudato si‘,
postavit? Máte nějaké konkrétní tipy?
Jsem moc rád, že se to otevírá. Od
roku 2015 jsem měl spoustu přednášek
o Laudato si‘ v různých farnostech po čes‑
kých zemích, ale říkal jsem si, že se to pro‑
lomí tak po dvaceti letech. Zdá se, že se
to láme už teď. Všechno to, čemu říkáme
„ochrana přírody“, má v sobě nezměrný
duchovní potenciál – dovnitř i ven. Dělají
to všichni lidé dobré vůle, bez ohledu na
to, odkud kdo je. A ty různé ochranářské
projekty, stromové kaple a ekocentra jako
vírem do sebe stahují všechny, kdo jsou
přirozeně dobří.
Jak by se měl k této výzvě postavit
každý z nás?
Papež František je v Laudato si‘
v těch posledních kapitolách nepříjem‑
ně konkrétní. Cituji: „Omezování použití
plastových či papírových materiálů, ome‑

zení spotřeby vody, třídění odpadu, vaření
pouze takového množství pokrmů, které
se stačí spotřebovat, ochrana jiných živých
tvorů, využívání veřejné dopravy nebo sdí‑
lení stejného vozidla s vícero cestujícími, sá‑
zení stromů, zhášení zbytečného osvětlení,
a tak dále.“
Sloužíte na poutním místě, kde
vznikla pověst o lechovickém poustevníkovi. Nezatoužil jste nebo netoužíte být
někdy sám poustevníkem? Jen vy, příroda a Bůh?
Pořád. A ta chvíle přijde. Když jsem
v osmnácti maturoval, věděl jsem, že to
jaro prošvihnu, že se budu muset učit. Ale
slíbil jsem si, že to další jaro už určitě budu
každý den venku. Jenže pak přišla vysoká
škola. Pak seminář. Kaplanské místo. Pra‑
ha. Tak se těším, že to jednou vyjde. Ale
nevím, zda bych jako poustevník obstál,
mnišské řády ve své moudrosti posílaly
na poustevny jen ty nejlepší. Všechno je
mnohem náročnější než v klášteře, kde
zvon určuje, co dělat.

Marek Orko Vácha je římskokato‑
lický kněz, přírodovědec, pedagog,
spisovatel a skaut. Slouží jako farář
lechovické farnosti a farní vikář Řím‑
skokatolické akademické farnosti při
kostele Nejsvětějšího Salvátora. Je
přednostou Ústavu etiky a humanit‑
ních studií 3. lékařské fakulty Univer‑
zity Karlovy.
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Jak k vám promlouvají boží muka,
která jsou často postavená v přírodě?
Krajina je zrcadlo duše, to je jistá věc.
V tom, jak s ní zacházíme, co do ní stavíme
a jak se k ní chováme, v tom všem se zr‑
cadlí naše mysl. Od čínských megaloman‑
ských přehrad přes Gabčíkovo po naše
jihočeské rybníky. Naši předkové cítili po‑
třebu ty kříže, boží muka a kapličky posta‑
vit, aby jim připomínaly důležité události,
nebo jen tak. Naši současní zbožní farníci
se křižují vždy, když je míjejí, a já s nimi.
O vás se ví, že rád cestujete a navštěvujete extrémní přírodní scenérie.
Co člověk zažívá, když vystoupí ze společnosti, dostane se mimo lidi do přírody? Najde tam Boha?
Papež František to řekl krásně při své
cestě po Iráku v chaldejském Uru. Připo‑
menul scénu, kdy Bůh vyzve Abraháma,
aby se podíval na hvězdy a zkusil je spo‑
čítat: „Člověk, který s odvahou hledí na
hvězdy a věří v Boha, nemá žádné nepřá‑
tele“. To je tak přesné!

Na cestách, co mám nejraději – ty
dálky. V České republice jsem jak v kleci,
kamkoli jedete, narazíte po pár krocích
na hranice. Jet tisíc kilometrů po silnici
rovné jak pravítko a pak, ano, být nahoře
v Andách, sám nebo s pár kamarády, to je
tak opojné! Ne že bych Boha nenacházel
i u nás, na jižní Moravě. Ale tam nahoře
v Andách je to všechno jaksi divočejší,
rozeklanější, vyšší, nebezpečnější, inten‑
zivnější, s cáry sněhu, země se chvěje
horkem a větrem, Duch svatý je mi zde
bližší než v těch našich zaoblených luzích
a hájích.
Má dnes křesťanská víra a její
prožívání co říci do otázek jako je klima, tvorba krajiny, zemědělská či lesní
produkce?
Řeknu to na mém oblíbeném příkla‑

du. Do trapistického kláštera Sept‑Fons Jakou roli hráli a hrají? A máme taková
ve Francii, kde jsem chvíli pobýval, přijela místa vidět v širších souvislostech?
Milan Kameník popisuje, jak mni‑
francouzská televize – chtěla o klášteru
natočit dokument, který by popisoval, co ši, kteří se chtěli někde usadit, postavili
všechno mniši za ta staletí udělali v země‑ provizorní dřevěný klášter. Po roce, nebo
dělství dobrého. Dnešní mluvou řečeno: dvou ho posunuli o pár kilometrů. A pak
jak se ekologicky starají o lesy a pole, co třeba zas a ještě jednou, jakoby tápa‑
vytvořili za architekturu, a tak. A mniši se vě prohmatávali krajinu. Teprve na tom
vzbouřili, že to tak nechtějí. Protože pro správném místě postavili trvalý kamen‑
ně je tím nejdůležitějším pramen, modlit‑ ný kostel a klášter. Podle čeho to vybírali
ba, mystika, kontemplace, Bůh. A pokud a proč tam a ne jinde, by vám nejspíše
z tohoto zdroje vychází skvělá architek‑ neuměli říct. V Sept‑Fons jsem viděl, jak
tura, ekologicky šetrné hospodářství, bio‑ moc je pro mnichy země důležitá. Po ka‑
potraviny, které měli dřív, než pojem vzni‑ ždé cestě opat vyprávěl – nejen, kde byl,
kl, citlivá péče o krajinu, tím lépe, ale to ale i jaké tam bylo počasí. Při lijáku vyšli
není důvod, proč jsou zde v klášteře. Po‑ bratři ven a dívali se, jak prší, nebo se jen
kud něco natočit, tak film o příčině toho dívali, jak zapadá slunce.
všeho, nikoli o důsledcích.
Jana Praisová
foto: Markéta Zelenková
Předkové si místa pečlivě vybírali.

Aplikace Noc kostelů pro Android
bude možné v aplikaci využívat i offline bez nutnosti připojení
k internetu. Seznam zapojených kostelů a na‑
bízených programů bude v aplikaci aktualizo‑
ván z centrální databáze webových stránek
www.nockostelu.cz.
Jednotlivé programy a kostely si uživatel
bude moci uložit mezi oblíbené a vytvořit si
tak program své vlastní Noci kostelů.
Aplikace Noc kostelů bude zdarma ke sta‑
žení v obchodu Google Play. Předpokládáme,
že bude k dispozici nejpozději na přelomu dub‑
na a května. Vývoj aplikace můžete podpořit
prostřednictvím portálu Donátor.cz na adrese
www.donator.cz/nockostelu. Děkujeme.

Pro návštěvníky letošní Noci kostelů připravujeme další
možnost, jak si předem naplánovat vlastní
program z široké nabídky, kterou pořadatelé
chystají. Kromě již tradičních webových strá‑
nek www.nockostelu.cz a různých tiskovin
bude nově k dispozici také aplikace pro zaří‑
zení se systémem Android.
Aplikace bude poskytovat zejména in‑
formace o zapojených kostelích a jejich pro‑
gramech. Standardní funkcí bude nabídka
programu nejbližších kostelů a modliteben
podle GPS polohy uživatele. Kromě toho
bude v přehledu zapojených míst možné hle‑
dat a listovat podle okresu či kraje. Tyto údaje

Komenský a mor
Roku 1631 Lešno zasáhla morová
nákaza. Místní lidé byli jednak nezkušení
a jednak pověrčiví. Hledali viníka, sváděli
pohromu na kdekoho, na sebe navzájem
a především na nemocné. To oni jistě při‑
volali boží trest. Také se k nim podle toho
chovali. Vyháněli je z města nebo naopak
zavírali v domech, kde nemocní bez po‑
moci hrozným způsobem umírali. Ko‑
menský – jinak člověk mírné povahy – se
velmi hněval. Copak takto se chová věřící
křesťan! Napsal k této příležitosti stručný
spis Zpráva kratičká o morním nakažení,
kde vysvětluje, jak se mají křesťané ují‑
mat nemocných a umírajících lidí. Kromě
praktických rad hygienických a lékařských
objasňuje také teologii – co by to bylo za
víru, která hlásá věčnou lásku, dobroti‑
vost a spásu, ale když přijde na věc, nechá
bližního trpět bez pomoci. Že je tu riziko
nákazy a smrti? Ano, ale co je správné ve
světle víry, lásky a naděje? Lpění na po‑
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zemském životě, nebo milosrdenství? Jed‑
nota bratrská v čele s Komenským tenkrát
v Lešně prokázala opravdovost své víry na
skutcích milosrdenství. S vědomím rizika
nákazy se ujímala všech nemocných. Epi‑
demie (morová) byla Komenskému lek‑
cí, výchovou k lidskosti. Navzdory všem
svým ztrátám nikdy nezahořkl, protože po
celý svůj život neupínal naději k hodno‑
tám, které by byly dočasné. Život vezdejší
mu byl „přípravou pro život věčný“.
Jan Hábl
Autor je bratrský farář, pedagog
a komeniolog. Působí na Kated‑
ře pedagogiky a psychologie
na PdF Univerzity Hradec Králo‑
vé. Je autorem projektu Komen‑
ský 2020 a řady titulů odborných
i beletristických.
www.janhabl.cz

Je to o lidech

Bydlíte na Valšovkách (v krkonošské chalupě, na spojnici Velké Úpy a Černé hory, v cca 1000 m n. m.), co Vás do
těchto končin zavedlo?
První otázka a hned na tělo! Upřímná
odpověď na tuto otázku by zněla „mladic‑
ká nerozvážnost“. Jenže „mladická neroz‑
vážnost“ na prahu padesátky asi už není
tak úplně mladická… ale jednoduše jsem
následovala „muže svého srdce“. Jsem dítě
rovin Moravy a záhy jsem poznala, že to
byl čin velmi troufalý. Život tady skutečně
není peříčko, alespoň pro mne ne – je mi
tu chladno a v zimě trpím rozladami z ne‑
dostatku sluníčka. Ale musím říct, že život
tady má i svoje krásné „skryté rozměry“.
Chce to jenom mít pro ně oči.
Z místního čtvrtletníku jsem se dočetla něco málo o záchraně ducha kostela, což vůbec nebylo jednoduché. Mohla
byste nám to přiblížit?
Záchrana ducha kostela… Kostel měl
a má svoje kouzlo a svého ducha vždycky.
Však se na tom místní lidé za těch 230 let,
co kostel stojí, nemálo napracovali. Je‑
nom se někam vytratila ta základní sku‑
tečnost, že kostel je pro lidi. Víte, trochu
mě zlobí, když slýchám, že v kostele „se
jenom modlí“. Kdyby se v kostele „jenom
modlilo“, bylo by to opravdu málo. Pak
by snad ani nemělo smysl, aby kostel stál.
Podstata kostela je ještě o kousek dál. Víte,
Bůh naše stavby opravdu nepotřebuje.
Kdyby tomu tak bylo, dostali bychom se
na úroveň jakýchsi model. A to Bůh urči‑
tě nechce. Co Bůh chce, to jsou dobří lidé.
A pospolu žijící a prožívající lidé. A Bohu
opravdu moc nezáleží na tom, kdo
k němu přichází, jestli je to člověk křtěný,
nekřtěný, nebo třeba s vírou v nějakém ji‑
ném náboženství. Však se o tom dočteme
i v Novém zákoně – Kristus zasedl ke stolu

Mgr. Lenka Theodora Ficová
*18. srpen 1967
Zaměstnání: speciální pedagog – lo‑
goped, lektor, učitel 1. stupně ZŠ
a učitel MŠ; působila i v ČT jako Učí‑
Telka, amatérská sbormistryně
Knihy: Hry pro rozvoj dílčích funkcí
(Grada, 2020), chystá se kniha o pod‑
poře vývoje dětské řeči
Život v kostce: 3 děti, 5 vnoučat
Záliby: cokoliv v teple a zpěv
i s celníkem, neodmítl pomoc nevěstce…
Jediné kritérium pro něj byla dobrota srd‑
ce. A o tom je to i v případě kostela. Kostel
je místem, kam může přijít kdokoliv, a tře‑
ba i jenom proto, aby chvíli v klidu pose‑
děl. Kostel je místem setkávání lidí s lidmi
a lidí s Bohem. Takže… Jak zněla otázka?
Aha. Obnova ducha kostela. Ona to není
obnova ducha kostela, ale rozpomínání
se na jeho prapůvodní účel. O tom to je.
Snažíte se lidi přimět i v této době,
kdy jsou mezilidské vztahy omezeny na
minimum, něco pro sebe i ostatní dělat,
jak se Vám to daří?
Ale kdepak! Nesnažím se nikoho k ni‑
čemu přimět! Abych začala „od podlahy“.
Jsem skutečně požehnaný člověk – všude
potkávám dobré lidi. Tady v Úpě a v Peci
žijí opravdu dobří a pracovití lidé. (Tahle
zvláštní doba mnohé z nich sráží na kole‑
na nejenom sociálně, ale i materiálně. Kéž
by už brzy bylo lépe!) Způsob obživy vět‑
šiny z nich je neuvěřitelně časově náročný
a oni i přesto přispěchají s radou nebo
s pomocí. Jsou to takové malé kapky –
kapky životadárné rosy… Paní Lucie, pan
Jenda, pan Radek, výborná Míša a Zina,
naši milí pekařovi a malá budoucí kostel‑

nice Maruška… To oni jsou reaktor, který
nás všechny udržuje a pohání. No a abych
nezapomněla na „rámeček“ k tomu obráz‑
ku – už třetím rokem nám pomáhá město
Pec pod Sněžkou. Bohu díky za ně. Letos si
díky té pomoci budeme opět moci v kos‑
tele a u kostela všichni společně „polebe‑
dit“ na několika příjemných akcích (hřeji
si „naši polévku“ – sledujte facebookovou
stránku naší farní obce: kostel Velká Úpa),
osobně se nejvíc těším na Svatovavřinec‑
kou pouť s cimbálovou muzikou a s dob‑
rým pohoštěním.
A jak se připravujete jako organizátorka Noci kostelů, na co se můžeme ve
„Vašem“ kostele na tento den těšit?
Ale já se nepřipravuji! Já vyčkávám,
abych zkoordinovala! Noc kostelů u nás
ve Velké Úpě bude tak trochu etapová. Už
dva týdny před 28. květnem zveřejníme
trasy s různou náročností, které zvídavé‑
ho turistu dovedou ke křížům a k božím
mukám skrytým v kopcích okolo nás. Tam
někde na těch trasách budou „ukryté“ že‑
tony Noci kostelů. A teď ta dvojitá pointa:
1. kdo přinese 28. 5. ke kostelu žetonek,
dostane u našeho farního ohýnku buřtí‑
ka a nápoj zdarma; 2. kdo pošle fotku ze
svých toulek po našich nockostelových
trasách na fb kostela, zařadí se do soutěže
o pekáč dobrých buchet. Takže já vyčká‑
vám. Pan Radek a pan Jiří s rodinou tipují
objekty a trasy a Míša nám pak pomůže
s tiskem map. Já jenom dodám žeton‑
ky. A upeču ty buchty! Prohlídka kostela
a příprava koncertu „Na schodech“ jsou
maličkosti, které se vlastně připravují
samy, připravit výstavu fotografií z na‑
šich tras je vlastně radost, pustit nějaké
ty zdravice našich věrných přátel z jiných
koutů republiky je dokonce přímo po‑
těcha… Jo ale pozor! Ještě něco! A to je
Kostel Nejsvětější Trojice ve Velké
Úpě
1779 navštívil obec Velká Úpa císař
Josef II., dal podnět ke stavbě kostela
a založení farnosti Velká Úpa
1789 vysvěcení kostela, o 2 roky poz‑
ději dokončena i věž, do které císař
Leopold II. daroval zvon
1875 ze sbírek dobrodinců pořízeny
věžní hodiny s pozlacenými číslicemi
a ručičkami
1999 volné sdružení občanů města
Pec pod Sněžkou založilo sbírku na
instalaci nových, elektronicky říze‑
ných, věžních hodin, které byly zpro‑
vozněny v roce 2001
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moje „srdeční záležitost“! Postní ekologic‑ vé cesty, které nám nejvíc rezonuje s naší barev, vybičujeme se NA MAXimum a na‑
ko výtvarná výzva NAMAX! Proč NAMAX? duší a namalujeme obraz, který se stane malujeme sami podle svých možností
NA MAXimum. Celou výzvu najdete na součástí venkovní galerie ztišení u naše‑ obraz. Takže (obracím se čelem ke čtená‑
facebookové stránce naší farní obce. Pod‑ ho kostela. Takže NAMAX – NA MAXimum řům) – staňte se součástí NAMAX! Malujte
stata je v tom, že si najdeme kus starého poznáme sami sebe, NA MAXimum vy‑ s námi! O Noci kostelů budeme obdivovat
plechu, posbíráme nepotřebné zbytky užijeme nepotřebný válející se plech ze i ten váš obraz.
barev, vybereme si jedno zastavení křížo‑ zbořenišť a starých střech a staré zbytky
Kristýna Kesselgruberová

Přijďte si zahrát na zvonohru
Sbor kněze Ambrože, Církve česko‑
slovenské husitské v Hradci Králové, byl
vystavěn dle návrhu architekta Josefa Go‑
čára v roce 1929. Osmdesát let nato sbor
navštívil Radek Rejšek, hudební skladatel
a náš nejlepší carillonér (zvonohráč), kte‑
rý pojal myšlenku, že 32 m vysoká věž
je „zbytečně prázdná“ a že její prostor
můžeme smysluplně využít vystavěním
koncertní zvonohry. Ta je v ČR nyní pouze
jedna – v Loretě s 27 zvony. S někdejším
biskupem Štěpánem Kláskem a zvonařem
Petrem R. Manouškem připravili v Česku
zatím zcela ojedinělý projekt zvonohry.
Nyní se zvonohra nachází již ve své
druhé polovině, je odlito všech 50 zvo‑
nů a vykováno všech 50 srdcí, v přízemí
věže je již také připravena k postavení
kovová konstrukce, na které budou zvo‑
ny zavěšeny. Celková hodnota projektu
byla stanovena na 5 300 000 Kč. Převáž‑
nou část, kromě dotací z kraje, města

a z diecéze, tvoří příspěvky jednotlivých
obětavých dárců a firem na transparentní
účet 4862517001/5500 v.s. 329. Všem pa‑
tří velký dík.
Za zmínku stojí, že formy zvonů při‑
pravil český zvonař Petr Rudolf Manou‑
šek ve spolupráci s nizozemskou firmou
Koninklijke Eijsbouts B.V., v jejíž zvonárně
zvony odléval. První zvon byl odlit v roce
2009 a všech padesát zvonů nese jmé‑
na historických osobností. Najdete zde
Mistra Jana Husa, Anežku Českou, Jiřího
z Poděbrad, Josefa Dobrovského, po‑
slední pětici chronologicky seřazených
postav tvoří: Karel Farský – I. patriarcha
Církve československé husitské, Jan Ople‑
tal, Přemysl Pitter, Milada Horáková, Jan
Palach.
Projekt od počátku probíhá pod
záštitou královéhradeckých primátorů
a hejtmanů Královéhradekého kraje, nyní
současným Královéhradeckým biskupem

Církve československé husitské Pavlem
Pechancem. Loni se nově patronem kon‑
certní zvonohry stal europoslanec Tomáš
Zdechovký. Zbývající částka 2 150 000 milionu korun bude zapotřebí na automatický hrací systém, elektronické zabez‑
pečení zvonohry, kabinu carillonéra
s elektroinstalací, hrací stůl a mechaniku
zvonohry. Těšíme se z toho, že díky svým
parametrům hradecká zvonohra nebude
jen lokální záležitostí. Díky festivalům me‑
zinárodní úrovně Hradec Králové navštíví
i špičkoví zahraniční hudebníci, mezi nimi
jistě nebude chybět jeden z nejlepších
světových carillonérů Boudewijn Zwart,
jenž královéhradecké zvonohře věnoval
nejedno benefiční vystoupení.
O královéhradeckou zvonohru proje‑
vila zájem také ČT. V době adventu 2021
byste o ní měli zhlédnout dokument, kte‑
rý uveřejní Toulavá kamera. Pravidelně do
roku 2020 Sbor kněze Ambrože 2× ročně
pořádal varhanní koncerty s doprovodem
Radka Rejška na prozatímní minizvono‑
hru, která je umístěna v přízemí lodi. Nyní
i vám během Noci kostelů se nabízí pří‑
ležitost seznámit se s naším projektem
osobně – přijďte si zahrát.
Mgr. Jana Pechancová
www.zvonohrahradeckralove.cz

Jak komediant Boží žije v této zvláštní době

Obrácení
našeho úředního sňatku přijal o Velikonocích křest a další svá‑
U mne došlo k obrácení až v dospělosti. Vyrůstal jsem v ro‑ tosti. Vydali jsme se na cestu víry.
dině, kde oba rodiče byli přesvědčení komunisté, ale vlastně nás
Když přišla pandemie
vychovávali a žili v duchu křesťanské morálky. Měl jsem krásné
Na jaře minulého roku to pro nás byl šok. Vyjeli jsme na
dětství plné lásky. Víra, Bůh, náboženství a kostel, to pro mne šňůru s Moravskými pašijemi a Popelkou. Místo 45 plánovaných
byla slova, která patřila historii, do muzea.
představení jsme odehráli 8. Konec. Stop.
Až když jsem byl ženatý, měli jsme dvě děti, začal jsem po‑
Je nás pět v rodině, pro které je divadlo jediným zdrojem
tkávat lidi, kteří byli věřící. Také jsem začal kolem sebe vnímat obživy. Já, moje žena, dva synové, kteří mají své rodiny, a dcera.
znamení, která mou nevírou otřásla. A tak jsem po 7 letech od Co teď? Vrhli jsme se na práci kolem domu, dodělávali jsme res‑
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ty kolem divadla, ale u ničeho jsem nevydržel. Byl jsem roztržitý,
bez cíle a smyslu. Pak jsem našel ve stole, který jsem si uklízel,
starý zpěvník s chválami. Tak jsem začal s kytarou zpívat a chválit
Boha, a to mi dalo smysl a řád. Intenzivnější modlitba a chvály.
Pak jsem mohl i psát. Dopsal jsem dva scénáře.
Naši finanční situaci jsme svěřili Bohu. Bůh se stará. Oslovili
nás přátelé s nabídkou pomoci a od června do září jsme hráli.
Sice nám pořadatelé spoustu představení odvolali, ale zase při‑
bylo pár menších akcí.
Ráno vstávám ve čtyři
Na podzim přišla další omezení. Začal jsem mít zdravotní
problémy. Po několika vyšetřeních zněla diagnóza: psychosoma‑
tické. Znovu (a tím více) jsem se upřel k modlitbě. Ráno se sna‑
žím vstávat ve čtyři a den začínám modlitbou a četbou. Někdy
vložím noční bdění. Ano, zachovej řád a řád zachová tebe.
A letos? Práce máme stále dost. Začali jsme chodit na bri‑
gády, připravujeme nová představení. Ale má to cenu? Kdy bu‑
deme moci před diváky naživo? Je těžké něco dělat, když nevíte,
zda a kdy budete moci hrát. Objednáme představení, pak přesu‑
neme, pak opět přesuneme, nebo zrušíme. Ta nejistota vyvolává
nechuť něco dělat. „Má to smysl?“ říkáte si.
Zastavení
Na druhou stranu to zastavení přináší i pozitivní věci. Jako
bychom zpomalili, uzemnili se. Máme čas přemýšlet, co bude
dál. Kam směřujeme? Žijeme více v rodině. Alespoň v té naší vel‑
ké rodině máme více času jeden na druhého. Žijeme jednodušeji
a šetrněji. Nejezdíme tolik po republice tam a zpět. Všeobecně
se tolik necestuje, nelétá. Víte, někdy mě napadá: proč se tohle
všechno děje? Je to proto, že se Země brání?
Vždyť dost často se k ní, k Božímu stvořitelskému dílu, cho‑
váme neuctivě, bez pokory, sobecky. Bezohledně ji pleníme. Teď
měla Země čas se trošku nadechnout, zatímco my se dusíme
pod rouškou, než ji zase zaplavíme jednorázovými rouškami, ru‑
kavicemi, pytlíky, desinfekčními roztoky…
V lese
Když teď nemohu hrát, chodím pracovat do lesa, kde pá‑
líme klestí. Vůbec si nestěžuji, protože je to nádherná práce
a myslím si, že když si herec vyzkouší něco jiného, ohromně ho
to posune. Mám
Vítězslav Marčík
tam čas na svoje
Od počátku 90. let hraje loutkové di‑
osobní filosofová‑
vadlo; založil Teátr Víti Marčíka, dnes
ní: Jeden den, když
Divadlo Víti Marčíka. S manželkou
byl ještě sníh, jsme
Evou mají šest dětí a šest vnoučat
začali pálit. Dříví
a žijí v Drahotěšicích na jihu Čech.
bylo hodně mokré
a nechtělo hořet.

Kouřilo to a já si s každou větví, kterou jsem tam přiložil, říkal:
„Hlavně ať to nezdechne.“ Všechno byl problém, ale já ho stále
krmil a krmil. Trvalo mi hodinu, než se rozhořel a začal se zvět‑
šovat, až dosáhl obrovské síly. Hučel a já věděl, že mohu přiložit
jakoukoliv větev. Tak jsem přikládal i obrovské větve se sněhem,
jenom to zasyčelo a hned hořely. Uvědomil jsem si, že jsem ten
oheň musel nejdřív pořádně nakrmit, než všechno spálil.
Došlo mi, že když já nehořím, tak mě jakýkoliv problém
může zadusit. Ale když se pořádně rozhořím, tak není nic pro‑
blém. Samozřejmě tušíte, že to krmení není jenom jídlo a pití, ale
to, co čtu, na co se dívám, co poslouchám. Když teď nemůže‑
me nikam chodit, tak se můžeme pořádně krmit. A pokud víme,
že to naše krmivo, které používáme, není zdravé, můžeme ho
klidně vypnout, na to máme svobodu. Můžeme se sami zastavit
a poslouchat. A může to být i poslouchání ticha, tím můžeme
třeba každý den začít.
Vítězslav Marčík

Diecézní centrum rodin: jsme tu pro každého
Posláním centra je pomáhat
rodinám prožívat co nejplněji
své vztahy, v případě potře‑
by podat pomocnou ruku
při řešení problémů. Jsou
jakousi základnou pro
společenství rodin, kte‑
ré v duchu křesťanských
hodnot hledají prostor pro
setkávání, sebesdílení a ob‑
darovávání se mezi sebou na‑
vzájem. V době epidemiologických
opatření povzbuzují, pořádají nejrůznější

akce formou, která je v této době ní a podzimní běh). Centrum pro rodinu
spolupracuje s obdobnými centry ostat‑
umožněna.
Hnacím „motorem“ je ních biskupství, které zastřešuje Národní
Andrew Will Loos, vedoucí centrum pro rodinu (www.rodiny.cz)
centra, který ve spolupráci
„Jsme si vědomi, že rodiny prožívají
se zkušenými kolegyněmi náročné období. Je tomu již více než rok, co
se snaží přispět k co mož‑ svět změnil svou tvář a co žijeme v době rou‑
ná nejplnějšímu a nejprav‑ šek, testování a očkování. Celosvětově boju‑
divějšímu prožívání svátosti jeme s nemocí, která nás omezuje v našich
manželství a k praktickému životech. Centrum pro rodinu spolupracuje
životu z víry. Přípravu na život se zkušenými psychology, kteří jsou připra‑
v manželství považuje za důleži‑ veni vám pomoci a provázet vás při řešení
tou, a proto ji pořádá dvakrát ročně (jar‑ nejrůznějších těžkostí. Neváhejte se na nás
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proto kdykoli obrátit. Vaší důvěry si vážíme“, pouštění si a přijímání jeden druhého bez votu jsme povoláni a naším povoláním,
říká A. W. Loos.
kladení podmínek, to je cesta ke vzájem‑ jak říká sv. Terezie z Lisieux, je láska. Člo‑
Věřící rodiny dobře vědí, že rodinný né lásce a úctě v rodině. Důležité je držet věk je stvořen z lásky pro lásku a princip
život bez spoléhání se na Boží pomoc by při sobě, nerozdělovat se. Společně se rodiny je toho viditelným důkazem. Bez
byl jen nahodilou a těžko zvladatelnou toho dá hodně zvládnout. Na této životní ochoty dávat se jeden druhému, darovat
plavbou po širém moři. Dobře fungující pouti nás nese důvěra a spoléhaní se na se navzájem, se rodina v plném křesťan‑
manželství, komunikace, vzájemné od‑ Toho, jenž nám tento dar života dal. K ži‑ ském smyslu a významu neobejde.

Svatý Josef
Kdo byl svatý Josef? Tuto otázku si
věřící křesťané po celém světě pokláda‑
jí též v čase přítomném. Tedy, kdo sva‑
tý Josef je? Můžeme říci, že spravedlivý
muž, zahalený tajemstvím, vystupujícím
ve skrytosti a nenápadnosti. Pro křesťany
je svatý Josef skutečným vzorem ctností,
patronem a ochráncem. Právě jemu Bůh
svěřil tak významnou roli v dějinách spá‑
sy – narození Spasitele. Svatý Josef se stal
otcem, jenž přijal Boží sdělení lidskému
rozumu zcela přesahující. Zde se setká‑
váme s hranicemi lidského chápání a víry.
Svatý Josef byl muž víry. V příkladu své
snoubenky, Panny Marie, uvěřil, posle‑
chl, řekl své „ano“ a ve skromnosti svého
života učinil ze sebe tichý dar pro druhé.
Daroval se. Přesah jeho života je znám
i nám, lidem, žijícím o dvě tisíciletí pozdě‑
ji. I kdybychom napsali nesčetné množství

řádků a textů, nemohli bychom postavu
svatého Josefa vyčerpat, třebaže o něm
v Písmu svatém nalezneme jen několik
málo zpráv. On byl mužem, který žil s Bo‑
hem – a to je vždy zahaleno tajemstvím.
Žít s Bohem znamená být také světlem
a darem pro všechny okolo sebe. Tím náš
svatý Josef byl a je. A kdo ví, třeba právě
i Tobě, milý čtenáři, svatý Josef vnáší Svět‑
lo do Tvého života.
O moci přímluvné modlitby svatého
Josefa netřeba pochybovat. Papež Franti‑
šek na konci roku 2020 vyhlásil rok 2021
Rokem sv. Josefa. Náš královéhradecký
biskup Jan Vokál pak sv. Josefovi svěřil
diecézi do jeho ochrany. Církev, „rodina“
všech křesťanů, je pod ochranou svatého
Josefa. Svatý Josefe, přímluvce a ochrán‑
ce, oroduj za nás!
Andrew Will Loos

POUŤ RODIN KE SV. JOSEFOVI

Centrum pro rodinu Biskupství krá‑
lovéhradeckého vás srdečně zve na
pouť rodin ke sv. Josefovi, která se
uskuteční v neděli 30. května 2021
v Šedivinách. Budou vás doprová‑
zet duchovní z naší diecéze s nabíd‑
kou duchovních rozhovorů a svátosti
smíření.
Místem setkání bude chata Radost
v čase mezi 13–14 h. Zde je také mož‑
nost parkování a občerstvení. V neda‑
lekém kostele sv. Josefa bude v 15 h
bude sloužena mše svatá s požeh‑
náním rodinám.
V případě zájemu o oběd či večeři,
kontaktujte pana Pavla Špoláka na
tel.: 774 624 679, nebo na emailu:
info@chataradost.cz.
Srdečně zve Centrum pro rodinu

Činná láska – charita
I přesto, že kostely v Hradci Králové
dobře znám, od počátku se pravidelně
účastním úžasné aktivity s názvem NOC
KOSTELŮ. A mám radost, že do Božích
chrámů v tuto noc každoročně přichá‑
zí tisíce lidí, mnozí ze zvědavosti vůbec
poprvé.

Když slyšíme slovo kostel – co to
v nás evokuje? Tradici, historii, umění, krá‑
su, posvátno, ticho, neznámo…, ale také
společenství, Boží slovo, svátosti, slavnos‑
ti, sdílení…místo žité víry v Boha, který je
LÁSKA, a který nám seslal svého syna Je‑
žíše Krista jako našeho učitele v této ško‑

Charita Hadec Králové
Dům Matky Terezy
foto: Aneta Maclová
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le lásky. Té lásky, která, ať se děje cokoliv,
vydrží, věří, má naději, vytrvá.
Kostel je místem, kde můžeme čer‑
pat sílu a regulovat směr svého života,
je místem povzbuzení, motivace ke kon‑
krétním skutkům lásky, jež můžeme konat
kdekoliv každý den, k malým skutkům vel‑
ké lásky – jak říkávala Matka Tereza. Mělo
by být samozřejmostí, že člověk, který
věří v lásku, který poznává Boží slovo, tak
podle toho i žije. Láska k bližnímu je však
i úlohou pro církev, která působí ve spo‑
lečnosti mimo jiné prostřednictvím orga‑
nizace s názvem Charita.
Každý člověk je pro nás důležitý
Činnost Charity byla obnovena před
30 lety po sametové revoluci. Dnes je
v České republice největším poskytova‑
telem sociálních a zdravotních služeb pro
nemocné a potřebné lidi od narození až
do posledních dnů života. V Královéhra‑
decké diecézi 20 farních a oblastních cha‑
rit i charita diecézní poskytuje odbornou
pomoc lidem v různých životních nesná‑
zích ve více než 200 službách a zařízeních.
Rodinám s malými dětmi se ztíže‑
ným startem z důvodu zdravotních kom‑
plikací pomáhají střediska rané péče,

znevýhodněným rodinám sociálně ak‑
tivizační služby a služby pro pěstouny,
dětem a mládeži slouží nízkoprahová
denní centra. Rodinám pečujícím o své
blízké vyžadující pomoc druhého pomá‑
há v péči odlehčovací služba. K nemoc‑
ným a seniorům do domácností dochází
domácí zdravotní péče a pečovatelská
služba. Charity poskytují také domácí
hospicovou péči a citlivé doprovázení ne‑
vyléčitelně nemocných je posláním i prv‑
ního Hospice Anežky České. Lidé s nevy‑
léčitelnou roztroušenou sklerózou nebo
jiným zdravotním postižením nacházejí
zázemí v domově, nebo v chráněném by‑
dlení. Handicapovaní mohou také tvořit,
projevit talent a naučit se potřebné pro
běžný život v charitních sociálně terape‑
utických dílnách.

Charita neopomíjí ani lidi na okraji
společnosti – provozuje azylové domy
a denní centra pro pro lidi bez domova,
služby sociální rehabilitace, odborné po‑
radny pro lidi v tísni, utápějící se v dluzích
nebo v jiných problémech. Provází také
ve velice těžkých situacích oběti domácí‑
ho násilí a trestných činů. Její působení je
skutečně široké.
Pomáháme lidem i v době covidové
Charita usiluje o to být lidem nablíz‑
ku i v této nelehké době koronaviru. Do
charitního díla je jen v naší diecézi zapo‑
jeno více než 1 200 zaměstnanců a tisíce
dobrovolníků, na kterých stojí hlavně re‑
alizace Tříkrálové sbírky. Dobrovoníci však
pomáhají i po celý rok například pacien‑
tům v nemocnici, seniorům v domově
nebo znevýhodněným dětem.

U příležitosti Noci kostelů chci po‑
děkovat vám všem, kteří v charitních za‑
řízeních pracujete, vám, kteří pomáháte
v rámci svého volného času, vám, kteří
jakýmkoliv jiným způsobem podporujete
činnost Charity, a tím se podílíte na prak‑
tické výuce ve škole lásky nás všech a ve
prospěch všech.
Budeme rádi, když i vy, kteří nás
dosud neznáte, vstoupíte do našich řad
nebo se zapojíte do dobrovolnictví. Spo‑
lečně pracujme pro společné blaho.
Více o činnosti Charity v rámci Králo‑
véhradecké diecéze se dozvíte na našich
stránkách.
Ing. Aneta Maclová
ředitelka Diecézní katolické charity
Hradec Králové
www.hk.caritas.cz

Pojeďte do kostela na kole!
Jedna myšlenka svatého Augustina
říká, že k poznání Boha máš dvě knihy,
Písmo a knihu přírody. Kniha přírody je
pro ty, kdo neumějí číst a psát a navíc je
zdarma. Proto pojďme společně počíst
v knize, která se před námi sama oteví‑
rá. Pojďme unavit svá těla, ale občerstvit
srdce.
Třetí ročník Noci kostelů na kole
bude tentokrát směřovat na jihozápad
od Hradce Králové. Skupina cyklistů bude
společně putovat po kostelích, kaplích
a jiných zajímavých místech, kde na ně
bude čekat rozličný program. A na kaž‑

dém z nich dostanou památeční razítko
do putovního pasu. Na konci cesty bude
na kolaře čekat občerstvení a také drob‑
né upomínkové dárky. Sedněte na kolo
a pojďme se nechat unášet přírodními
a kulturními krásami.
Trasa:
1. Hradec Králové – kostel Božského Srdce
Páně
2. Kukleny – kostel sv. Anny
3. Praskačka – kostel Nejsvětější Trojice
4. Opatovice nad Labem – sv. Vavřince
5. Vysoká nad Labem – hřbitovní kaple
6. Rozhledna Milíř

7. Nový Hradec Králové – kostel
sv. Antonína
8. Nový Hradec Králové – kostel
sv. Jana Křtitele
9. Hradec Králové – kostel
Nanebevzetí Panny Marie
Drobné změny možné :–)
Informace:
· měří 30 km
· výjezd 17 h, předpokládaný dojezd
cca 21.30 h
· s sebou: helmu (děti do 18 let povinně),
reflexní prvky, světla, baterku na hlavu,
zámek, svačinu a pití, lepení na kolo
· sraz na Náměstí 28. října, před kostelem
Božského Srdce Páně
· duchovní doprovod
· na závěr drobná odměna za vynaložené
úsilí
nockostelunakole@gmail.com
www.nockostelu.cz
8

Týden s tradicí – TOK v Hradci Králové
způsobu, jak oslovit ‚mimokostelní lidi‘, jak přirozeně a nevtíravě
pozvat kohokoliv, kdo bude mít zájem, do křesťanského prostře‑
dí, nabídnout něco, co zaujme, odbourá předsudky a poskytne
impuls k zamyšlení.
Slovo dalo slovo a již při prvním setkání, jsme vytvořili
základní kostru projektu, který později dostal název TOK, tedy
Týden otevřených kostelů. Noc kostelů, nám byla časově i pro‑
storově trochu těsná. Proto jsme nabídku programů rozšířili na
celý týden. Rozběhli jsme se do více kostelů v rámci ekumeny,
pozvali jsme hradecké farnosti a sbory.
Malý pramínek se za pár let proměnil v docela velkou říčku.
Mám velikou radost, že si tato akce našla své nadšené organizá‑
tory i příznivce a účastníky. Má svůj vlastní příběh, jehož vyústění
zná jen Bůh. A co je důležité, není závislá na nějakém konkrétním
člověku, ale vyvíjí se. Organizátoři přicházejí i odcházejí, ovšem
akce zůstává. Moc bych přál organizátorům, kteří jdou do toho
celým srdcem, ať jim vydrží nadšení a elán a hlavně Boží požeh‑
nání a ochranu a všem účastníkům přeji otevřenou mysl i srdce,
aby Bůh mohl každému nabídnout novou sílu i směr v hledá‑
ní toho, který je Pravda a Dobro.“ říká P. Jan Linhart, zakladatel
Týdne otevřených kostelů.
www.tok‑hk.cz

Týden otevřených kostelů se letos uskuteční 23.–30. 5. 2021.
Tento projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co
nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité před‑
sudky, rozšířit povědomí o historicko‑kulturním dědictví křes‑
ťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí
toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města
i dnes. Ekumenický rozměr naplňujeme spoluprací se dvěma
dalšími evangelikálními církvemi. V průběhu celého týdne pro‑
bíhá interaktivní program pro školy v kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Cílem je přiblížit dětem srozumitelnou a zajímavou cestou
účel kostela. Průvodce je zavede do míst, kam se běžně nedosta‑
nou a vysvětlí, proč jsou kostely v dnešní době důležité.
Již 7. ročník nese tematický název ODVAHA. Můžete se
těšit např. na koncert, kde vystoupí Hana Medková – soprán,
Karel Houdek – trubka, Václav Uhlíř – varhany nebo na Svatoduš‑
ní koncert „Exulta Filia“, či svědectví duchovních Aleše Tomana
a Davida Smetany o službě v nemocnici v době pandemie. Po‑
zvání přijali i kapely YES, GOJI a PROSTOJ.
Příběh vzniku Týdne otevřených kostelů
„V létě 2013 jsem se v prostorách Nového Adalbertina se‑
šel s pár dávnými přáteli, s nimiž jsem naladěn na stejnou vlnu.
Náš rozhovor se stočil na oblíbené téma – evangelizace, hledání

Program Noci kostelů 2021 podle okresů
Přehled zapojených míst královéhradecké diecéze je řazen abecedně. Vzhledem k tiskové uzávěrce
(k 23. 4. 2021) a vlivem aktuálních protiepidemických opatření může dojít ke změnám v programové nabídce.
Aktuální informace jsou k dispozici na www.nockostelu.cz.
koordinační tým Noci kostelů

Okres Havlíčkův Brod

18.30–19.30 h komentovaná prohlídka kostela
19.45–20 h varhanní hudba a prohlídka varhan s varhaníky
20–20.30 h schola Biskupského gymnázia v Hradci Králové
20.45–21 h varhanní hudba a prohlídka varhan s varhaníky
21–22 h komentovaná prohlídka kostela
22–22.15 h varhanní hudba a prohlídka varhan s varhaníky
celovečerní výstava liturgických předmětů
výstava fotografií A. a P. Maclových: „Život našeho společenství
v covidové době“
symbolika světla v osobní modlitbě
džbán před oltářem připravený pro vaše díky a prosby
život řeckokatolické farnosti v kapli sv. Josefa
prohlídka věží kostela
Hradec Králové, sbor kněze Ambrože CČSH,
Ambrožova 729
www.hradeckralove.ccshhk.cz
www.zvonohrahradeckralove.cz
Hradec Králové – Nový Hradec Králové,
kostel sv. Antonína, Svatováclavské nám.
www.antonin.cz
Hradec Králové – Pouchov, kostel sv. Pavla, Velká 1
autobus č. 13 a 14 (zastávka Pouchov kostel)
www.pouchov.farnost.cz
17.50–18 h zahájení, zvonění zvonů
18.30–19 h komentovaná procházka po pouchovském hřbitově
Celovečerní program pro malé a větší děti. Dále možnost
prohlédnout si varhany a vyzkoušet si je na vlastní ruce a nohy.

Havlíčkův Brod, kaple Svatého Kříže, U Trojice
www.farnosthb.cz
Havlíčkův Brod, kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.farnosthb.cz
Havlíčkův Brod, kostel sv. Vojtěcha
www.farnosthb.cz
Přibyslav, kostel Narození sv. Jana Křtitele, Kostelní 267
www.farnostpribyslav.cz

Okres Hradec Králové

Hradec Králové, katedrála Svatého Ducha, Náměstí Jana
Pavla II.
www.dekanstvihk.cz
19.30–23 h volná prohlídka katedrály
V případě příznivě situace nabídneme návštěvníkům přednášku
a koncert duchovní hudby. Program upřesníme podle
aktuálních vládních nařízení.
Hradec Králové, kostel Českobratrské církve evangelické
www.hradec‑kralove.evangnet.cz
Hradec Králové, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké
náměstí 32
www.kostelpmhk.cz
18–18.10 h přivítání návštěvníků
18–21 h program pro děti v sakristii
18.15–18.30 h varhanní hudba a prohlídka varhan s varhaníky
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Celovečerní prohlídka věže, zvonů. Odborný komentář
poskytne RNDr. Rybecká.
Celovečerní komentovaná prohlídka kostela zaměřená na
historii chrámu a jeho současné vybavení.
Vystava fotografií ze života farnosti.
Po celou dobu konání akce Noc kostelů bude znít
reprodukovaná hudba – nahrávky naší rytmické scholy mládeže.
Hradec Králové – Pražské Předměstí, kostel Božského Srdce
Páně, Nám. 28. října 13
www.farnosthkpp.cz
17.50–18.15 h mše svatá s doprovodem scholy mladých
22–22.15 h závěrečná modlitba
Hradec Králové – Slezské předměstí, kostel
Neposkvrněného početí Panny Marie, Slavíčkova ul.
www.pouchov.farnost.cz
Celovečerní samostatná prohlídka kostela a malé kapličky,
zapálení svíčky obětinky, napsání prosby nebo poděkování
Bohu.
Hradec Králové – Třebeš, kostel sv. Jana Křtitele, Kopec
Sv. Jana
www.antonin.cz
Kratonohy, kostel sv. Jakuba Staršího
www.bihk.cz/dieceze/kostel/kratonohy/sv‑jakuba‑starsiho
‑apostola
18–21 h putování za svatým Jakubem
Každý z nás je na cestě životem, mnozí šli po této cestě před
námi a někteří nám zanechali i vzor, jak touto cestou jít, jednou
z těchto osobností je i svatý Jakub Větší. Dveře kostela jsou
otevřeny pro každého, ke ztišení, k modlitbě, proto vejďeme.
Praskačka, kostel Nejsvětější Trojice
www.farnost‑opatovice‑nad‑labem.webnode0.cz
17–21 h výstava obrazů z liturgickou tématikou od malíře Petra
Černohlávka – Ateliér Petrlenka

Jičín– Staré Město, kostel sv. Jakuba, Valdštejnovo nám.
www.jicin.farnost.cz
17–18 h mše svatá pro děti
18–23 h možnost rozhovoru či ztišení ve světle svící, občasná
duchovní hudba
18–20 h meditace při svíčkách, hudebně recitační program
20–21 h adorace se zpěvy z Taize
Kozojedy, kostel sv. Václava
www.bihk.cz/dieceze/kostel/kozojedy/sv‑vaclava‑mucednika
16.30–17 h otevření kostela a zvonice (volná prohlídka)
17–17.15 h stručná informace o stavu kostela a předpokládaný
budoucí vývoji záchrany, řešení vlastnictví
17.15–17.30 h historie kostela sv. Václava v Kozojedech u Žlunic,
přednáška Ing. Vladimír Turek
17.30–18 h nad Betlémem hvězda svítí – přednáška betlémáře
Miroslava Hykyše, bude představen i nový Betlém Kozojedy
17.45–18 h přednáška na biblické téma, přednáší ThMgr. Robert
Pieterczak
18–19 h koncert Jiřího Stivína, hudba J. S. Bacha, A. Vivaldiho,
G. Ph. Telemanna, G. F. Handela a vedle toho zazní inspirace
hudbou 20. století, vlastní tvorba
Lázně Bělohrad, kostel Všech svatých, Komenského ul.
www.farnostlb.webnode.cz
Nová Paka, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie,
Opolského
www.farnostnovapaka.cz
Pecka, kostel sv. Bartoloměje, Pecka 50
www.farnostpecka.cz
Vidochov‑Stupná, kostel sv. Marie Magdalény
www.farnostpecka.cz

Okres Chrudim

Okres Kolín

Uhlířská Lhota – Rasochy, kostel sv. Havla
www.bihk.cz/dieceze/kostel/uhlirska‑lhota/sv‑havla‑opata

Okres Kutná Hora

Chrudim, Husův sbor CČSH, Rooseveltova ul.
www.ccshhk.cz
Chrudim, kostel Českobratrské církve evangelické,
Pardubická 324
www.chrudim.evangnet.cz
Chrudim, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Resselovo nám.
www.farnost‑chrudim.cz
Krouna, kostel Českobratrské církve evangelické
www.krouna.evangnet.cz
Perálec, kostel Narození sv. Jana Křtitele
www.farnispolecenstvi.cz
Proseč u Skutče, kostel sv. Mikuláše, Proseč 1
www.farnispolecenstvi.cz
Skuteč, kostel Božího Těla
www.farnostskutec.cz
Skuteč, kostel Nanebevzetí Panny Marie
www.farnostskutec.cz

Církvice‑Jakub, kostel sv. Jakuba
www.sedlec.info
Čáslav‑Lochy, kostel sv. Bonifáce
www.sedlec.info
Čáslav‑Staré město, evangelický kostel, ul. Jana Karafiáta
www.caslav.evangnet.cz
Krchleby, kostel sv. Václava
www.farnostcaslav.cz
Kutná Hora, Husův sbor, Smíškova ul.
www.ccsh‑kh.cz
Kutná Hora, katedrála sv. Barbory, Barborská ul.
www.khfarnost.cz

Okres Jičín

Chomutice, kostel sv. Diviše
www.veselefarnosti.cz
18 h otevření kostela
22 h závěrečná modlitba
Jičín– Nové Město, kostel Panny Marie Bolestné
www.jicin.farnost.cz
18–20 h otevřený kostel
komentované prohlídky, duchovní hudba
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Okres Pelhřimov

Kutná Hora, modlitebna AC, Andělská 295/14
www.ackh.cz
17–20 h celovečerní program, netradiční večer s chválami,
modlitbou, příjemným posezením a občerstvením.
V souvislosti s vyhlášením vlády ČR případně online přenos
(odkaz na www.ackh.cz)
Kutná Hora – Kaňk, kostel sv. Vavřince
www.sedlec.info
Kutná Hora – Sedlec, katedrála Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Jana Křtitele, Zámecká ul.
www.sedlec.info
Kutná Hora – Sedlec, kostel Všech svatých, Starosedlecká ul.
www.sedlec.info
Vlkaneč, kostel sv. Jakuba Většího
www.bihk.cz/dieceze/kostel/vlkanec/sv‑jakuba‑starsiho‑apostola
Vlkaneč‑Kozohlody, kostel Všech svatých
www.bihk.cz/dieceze/kostel/vlkanec/vsech‑svatych

Humpolec, kostel sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní kostel
www.farnosthumpolec.cz
Humpolec, kostel sv. Mikuláše, Horní nám. 272
www.farnosthumpolec.cz
Jiřice, kostel sv. Jakuba Staršího
www.farnostjirice.cz
Želiv, kostel sv. Petra a Pavla
www.zeliv.eu
Želiv, opatský chrám Narození Panny Marie, Želiv 93
www.zeliv.eu

Okres Rychnov nad Kněžnou

Bystré, kostel sv. Bartoloměje
www.farnostbystre.unas.cz
Kostelec nad Orlicí, kostel sv. Jiří
www.knof.wz.cz
Kounov‑Šediviny, kaple sv. Josefa
www.farnostbystre.unas.cz
Červený Kostelec, kostel sv. Jakuba Staršího
Lično, kostel Zvěstování Páně
www.farnostck.cz
www.farnostcastolovice.wz.cz
Česká Skalice, Sbor Páně CČSH
Ohnišov, kostel sv. Cyrila a Metoděje
www.skalice.ccshhk.cz
www.farnostbystre.unas.cz
Jaroměř‑Semonice, kostel Českobratrské církve evangelické, Opočno, kostel Nejsvětější Trojice, Trčkovo nám.
Semonice 57
www.dekanstviopocno.cz
www.semonice.evangnet.cz
Opočno, kostel Narození Páně, Kupkovo nám.
Náchod, kostel sv. Vavřince, Masarykovo nám.
www.dekanstviopocno.cz
www.nachod.farnost.cz
Potštejn, kostel Ochranovského sboru při ČCE, Českých
Nové Město nad Metují, děkanský kostel Nejsvětější Trojice, bratří 10
Husovo nám. 1227
www.evangelicipotstejn.cz
www.farnostnm.cz
Rychnov nad Kněžnou, Husův sbor CČSH, Bezručova 16
Nové Město nad Metují, kostel Narození Panny Marie,
www.husiterk.estranky.cz
klášterní
17–17.40 h program pro děti s dílničkou – krásné Boží stvoření
www.farnostnm.cz
17.45–18 h zahájení s houslovým vstupem
Nové Město nad Metují – Krčín, kostel Svatého Ducha
18–19 h koncert Evy Henychové
www.farnostnm.cz
19.15–19.45 h křesťané a ekologie
Slatina nad Úpou – Boušín, kostel Navštívení Panny
19.45–20.15 h naše spolupráce s Weissigem
Marie
20.15–20.45 h výstavka, ukázka filmu, rozhovor na téma „Čím
www.farnostbousin.cz
nás Komenský může ještě dnes inspirovat“
20.45–21.15 h Vanuatu – daleká země, která staví svůj život na
Studnice, kostel sv. Jana Nepomuckého
Bohu (nápis na státním znaku)
www.nachod.farnost.cz
19–22 h otevřený kostel
21.40–22 h ztišení se svíčkami, požehnání
Velké Poříčí, kostel Navštívení Panny Marie
www.hronov‑farnost.webnode.cz

Okres Náchod

Okres Semily

Lomnice nad Popelkou, Husův sbor
www.husuvsborlomnice.huu.cz
Lomnice nad Popelkou, kostel sv. Mikuláše, Husovo nám.
www.vikariatjilemnice.cz/farnost/lomnice_nad_popelkou
21–22 h noční koncert, zazní Missa solemnis „Gratifica“
mladého lomnického skladatele Jana Kučery (*2003) v podání
Lomnického chrámového sboru, smyčcového kvartetu Musica
Cecilia a hostů. Řídí Klára Ptáčková.

Okres Nymburk

Poděbrady‑Poděbrady I, kostel Českobratrské církve
evangelické, Husova 16
www.podebrady.evangnet.cz

Okres Pardubice

Horní Ředice, kostel sv. Václava
www.farnost‑holice.cz
Přelouč, kostel Navštívení Panny Marie, hřbitovní kostel
www.farnost‑prelouc.estranky.cz
Přelouč, kostel sv. Jakuba Většího
www.farnost‑prelouc.estranky.cz
Sezemice, kostel Nejsvětější Trojice, Havlíčkova ul.
www.farnost.sezemice.cz

Okres Svitavy

Dolní Újezd, kostel sv. Martina
www.farnost.dolniujezd.cz
Koclířov, Českomoravská Fatima KOCLÍŘOV
www.cm‑fatima.cz
Litomyšl, Husův sbor, Toulovcovo nám. 151
www.litomysl.ccshhk.cz
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18–19 h rodina Kmoškova na dvorku mezi Husovým sborem
a Školamyšlí představí rekonstrukční práce na budovách
i současný život a hospodaření na Mikšíkově statku v Trstěnici.
19–20 h provedení výstavou historických kočárků Renáty
Glänznerové
20–21 h zpívání za doprovodu flétny, kytary a basy
21–22 h komentovaná prohlídka kostela
22–22.30 h hudebně výtvarné představení Hany Voříškové „Haló,
chci ven!“
23–23.30 h modlitební ztišení se zpěvy z ekumenické komunity
v Taizé
Celovečerní – dětská soutěž (bude‑li to možné) propojující
všechny kostely v Litomyšli

Litomyšl, kaple sv. Markéty, Farní úřad Litomyšl,
Šantovo nám. 183
www.farnostlitomysl.cz
Litomyšl, kostel Českobratrské církve evangelické,
Na Lánech, A. Tomíčka 69
www.cce‑litomysl.cz
Litomyšl, kostel Povýšení Svatého Kříže,
Šantovo nám. 183
www.farnostlitomysl.cz
Litomyšl, kostel Rozeslání svatých apoštolů,
Toulovcovo nám.
www.farnostlitomysl.cz
Litomyšl, kostel sv. Anny, Prokešova ul.
www.farnostlitomysl.cz

Okres Trutnov

Bílá Třemešná, Sbor Jana Amose Komenského
Dolní Branná, kostel sv. Jiří
www.vikariatjilemnice.cz/farnost/vrchlabi
Dvůr Králové nad Labem, Husův sbor CČSH, Legionářská
1311
www.ccshdknl.cz
Dvůr Králové nad Labem, kostel Českobratrské církve
evangelické, Nám. Odboje 1128
www.dvur‑kralove.evangnet.cz
Dvůr Králové nad Labem – Žireč, kostel sv. Anny, kostel
v areálu Domova sv. Josefa
www.arealzirec.cz
www.farnost‑dvur‑kralove.cz
18–18.15 h zahájí kostelní zvony a úvodní slovo

18–20.30 h bylinková zahrada osvětlená lampiony a svíčkami
s reprodukovanou barokní hudbou bude otevřená po celý
večer
18.15–18.55 h hudební seskupení Jarsen – kytara a violoncello
19–19.20 h přednáška o historii a současnosti kostela +
prohlídka kostela a zvonkohry
19.30–19.55 h krátký koncert na unikátní barokní zvonový klavír,
jediný dochovaný kus na světě
20–20.30 h meditace při svíčkách s kytarovým doprovodem
Jiřího Pilaře a čtení textů
Litíč, kostel Nejsvětější Trojice
www.litic.cz
Pec pod Sněžkou – Velká Úpa, kostel Nejsvětější Trojice
www.farnost‑tu2.cz
18–19 h Na schodech – vystoupení pěveckého sboru
20–21 h venkovní Agapé (společný táborák u kostela spojený
s odměněním účastníků předprogramu Po stopách předků
a s vyhlášením vítěze fotografické soutěže Na vlastní oči)
21–21.15 h modlitba na závěr
celovečerní prohlídka kostela
Dvoutýdenní turisticko‑historicko‑ekologický předprogram:
Po stopách předků – po okolí Velké Úpy s objevováním krásné
přírody a křížů postavených našimi předky. U některých křížů
jsou umístěné schránky se známkami Noci kostelů 2021.
Prokázání se 28. 5. 2021 při programu u kostela 2 různými
známkami = občerstvení ZDARMA.
Špindlerův Mlýn, kostel sv. Petra
www.vikariatjilemnice.cz/farnost/vrchlabi
Velké Svatoňovice – Markoušovice, kostel sv. Jana Křtitele
www.rosice.farnost‑upice2.webnode.cz
Vrchlabí, kostel sv. Vavřince, nám. Míru 287
www.vikariatjilemnice.cz/farnost/vrchlabi

Okres Ústí nad Orlicí

Běstovice, kostel Všech svatých
www.chocen.farnost.cz/kostel‑v‑bestovicich
21–23 h Světlušky – večerní chvilka poezie s lampiony
básně soumraku, tmy, měsíce, hvězd, světlušek, rozjímání
a toužení v čase mezi západem a východem slunce
Česká Třebová, Husův sbor
www.trebova.ccshhk.cz
České Libchavy, kostel sv. Víta
www.farnostuo.cz
Choceň, kostel sv. Františka Serafínského
www.chocen.farnost.cz
18–19 h mše svatá za všechny, které pandemie vzala,
a za ty, kteří tu zůstali sami
19–20 h skromný recitál choceňských hudebníků
(violoncello, viola, housle)
20–22 h tichá návštěva kostela, možnost zapálit svíčku
Kunvald, Domek Na Sboru, Kunvald 238
www.evangelicipotstejn.cz
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Libchavy‑Dolní Libchavy, kostel
sv. Mikuláše
www.farnostuo.cz
Sopotnice, kostel sv. Zikmunda
www.farnostuo.cz
Ústí nad Orlicí, kostel Nanebevzetí
Panny Marie, Kostelní 19
www.farnostuo.cz
19 h mše svatá, bohoslužbu slaví
P. ThLic. Vladislav Brokeš, PhD, děkan
Vysoké Mýto, kostel Českobratrské
církve evangelické, Javornického 49
www.vysoke‑myto.evangnet.cz
Vysoké Mýto, kostel Nejsvětější
Trojice, Jungmannovy sady
www.farnostvmyto.cz
Vysoké Mýto, kostel sv. Vavřince,
nám. Otmara Vaňorného
www.farnostvmyto.cz

Průvodcem
letošní Noci kostelů
ve Vysokém Mýtě bude
sv. Josef

Svatá Rodina na útěku do Egypta
reliéf z oltáře sv. Josefa od Břetislava Kafky
z roku 1940 v kostele sv. Vavřince
ve Vysokém Mýtě

Letošní rok byl vyhlášen Rokem ro‑
diny, a proto propojí všechny koste‑
ly a modlitebny města Vysoké Mýto
společná hra. Při ní budeme spolu
se Svatou Rodinou překonávat růz‑
né překážky na cestě do Egypta. Cí‑
lem hry je uvědomit si, že všechny
překážky v rodině můžete zdolat jen
společnými silami a zájmem o druhé‑
ho. „Vždyť jsme přeci rodina, musíme
si pomáhat…“
A protože letošní rok je také jubilej‑
ním rokem ke cti sv. Josefa, bude na
děti v kostele sv. Vavřince čekat truh‑
lářská dílna sv. Josefa.
Dospělí se zase mohou těšit na výsta‑
vu, která představí duchovní správce,
kteří ve farnosti působili.
Radka Blajdová
www.farnostvmyto.cz

Horské středisko Eljon ve Špindlerově Mlýně
Nabízíme klidné a krásné zázemí pro
odpočinek v samém srdci Krkonoš s du‑
chovním nábojem. Přijet mohou jednot‑
livci i skupiny.
Eljon se nachází nedaleko centra
města na jižním svahu v sousedství koste‑
la sv. Petra, v poklidnější a méně zastavě‑
né části Špindlerova Mlýna s výhledem na
Medvědín a Ski areál Svatý Petr.
Dům je třípodlažní o celkové kapaci‑
tě 28 lůžek v 9 pokojích pojmenovaných

po vybraných světcích, kteří jsou zároveň
i patrony těchto pokojů.
V průběhu roku na Eljonu nabízíme
kromě rekreačních pobytů i duchovní
a tvořivé akce, na které vás také srdečně
zveme. Přijďte pobejt!
Středisko Eljon, o. p. s.
543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel. 732 580 154, e‑mail: info@eljon.cz
Další informace a rezervace:
www.eljon.cz

Jarní putování se sv. Jakubem
Srdečně vás zveme na 6. ročník poznávacího turistického
pochodu/cyklovýletu Jarní putování se sv. Jakubem pořádaný
Hlízovským unikátním spolkem.
Program zahájíme v sobotu 5. června 2021 v 10 ho‑
din v Hlízově odhalením pamětní desky, kterou zhotovila
MgA. Vlasta Samohrdová, a slavností spojenou s požehná‑
ním od pátera Pavla Tobka.
Následovat bude trasa cca 14 km kolem dalších míst
v Hlízově, Starém Kolíně a Kutné Hoře, kde jsou umístěná díla
sochařky Samohrdové. Ve Starém Kolíně si prohlédnete kostel
sv. Ondřeje a výstavu Řemesla první republiky. Občerstvit se
můžete v rodinném Bašteckém pivovaru.
Účastníci obdrží mapu, popis trasy, pamětní list, absol‑
ventskou vizitku. Startovné 40 Kč, mládež od 15 do 18 let
20 Kč, děti zdarma.
www.hlizovskyspolek.cz

Pobožnost žehnání kříže na louce mezi Hlízovem a Starým
Kolínem u řeky Klejnárky 30. 4. 2019, dílo sochařky
V. Samohrdové na objednávku Hlízovského unikátního spolku
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Patronka havířů
Chrám svaté Barbory vznikal pod rukama Kutnohořanů po dlouhé generace.
Spoluprací bohatých měšťanů a prostých havířů vyrostlo dílo, které vyjadřuje prestiž
a bohatství města i hlubokou zbožnost svých tvůrců. Dodnes ohromuje svou krásou
a majestátem, zároveň však promlouvá k srdcím svých poutníků a nabízí jim prostor ke
ztišení, hledání inspirace a setkání s Bohem.
Přijměte jeho pozvání i vy. Projděte se pod klenbami, vystoupejte na vnitřní bal‑
kony, nechte se oslovit barevnou galerií fresek, vitráží i kamenické výzdoby. Pozorujte,
jak nesčetnými okny do chrámu proniká světlo a proměňuje umělecké výtvory v živá
svědectví o vznešenosti lidského ducha, vedeného Tím, kdo jej přesahuje.
Podrobnosti o otevírací době, vstupném a nabídce prohlídkových okruhů najdete
na webu khfarnost.cz. Na Facebooku chrám naleznete pod jménem @chramsvbarbory,
na Instagramu ho najdete jako chram_sv._barbory.
Stavba pětilodní katedrály započala roku 1388 pod vedením Jana Parléře. Za hu‑
sitských válek byl kostel vydrancován. Výstavba byla definitivně zastavena roku
1558. Během rekatolizace byl kostel zbaven utrakvistických symbolů. V roce 1626
se ujímají zprávy chrámu jezuité a nedaleko budují svoji kolej. Mezi lety 1884 –1905
proběhla neogotická rekonstrukce.
Od roku 1995 je kostel zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Hora, na které ticho mluví
Poutní areál na Hoře Matky Boží
u Králík byl ve své třísetleté historii svěd‑
kem radostí i starostí našich předků, jejich
nezlomné víry, vděčnosti, životních pří‑
běhů i zázraků. Byl součástí mnoha těž‑
kých období a zápasů o život pozemský
i věčný. Stejně tak je i v nové „covidové“
éře místem, které promlouvá k člověku

Mnozí se přicházejí zastavit před Milost‑
ným obrazem Panny Marie, který se podle
přání zakladatele stal duchovním srdcem
tohoto místa. V sezóně je možné vydat
se na prohlídkový okruh poutním areá‑
lem, kde se návštěvníci mohou seznámit
s uměním od doby baroka po současnost.
Ambity s kryptou zvou k zamýšlení se nad

zmítanému mnoha otazníky, nejistotou,
strachem či bezradností. Skrze dochova‑
né památky, umělecká díla a ticho přináší
spočinutí, nadhled nad každodenností,
poznání, povzbuzení, poselství pokoje
a naděje.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
s bohatou pseudorenezanční výzdobou
je otevřen denně od 8 hodin do setmění.

životem, jeho limity, přítomností dobra
a zla, důležitostí odpuštění a nezbytností
péče o dobré mezilidské vztahy. Nádvoří
poutníků a kaple Svatých schodů zase
dávají nahlédnout do láskyplného vztahu
Boha ke každému člověku.
V roce 2020 prošel areál stavební‑
mi úpravami, aby mohl stále lépe sloužit
všem návštěvníkům. Podařilo se upra‑
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vit oba vstupy z ambitových chodeb do
kostela, byla zhotovena nová schodiště
a rampy pro bezbariérový přístup. Při
vstupu do celého komplexu je připraveno
nové sociální zařízení, vyhovující svými
parametry také imobilním uživatelům.
Do větších, nově opravených prostor byl
přestěhován klášterní obchod Peregrin
s informačním centrem. Zde jsou k zakou‑
pení upomínkové předměty, široká škála
zboží s náboženskou tématikou, kvalitní
knihy i drobné občerstvení.
Duchovní správa přichází jako kaž‑
doročně s nabídkou duchovních progra‑
mů v klášteře, poutí či koncertů. Aktuální
informace a kontakty je možné získat na
www.klasterkraliky.cz
Příjemným a vstřícným zázemím pro
jednotlivce i skupiny chce být také Poutní
dům, který prošel v letech 2019–2021 ge‑
nerální rekonstrukcí. Restaurace sv. Josefa
s nově vybavenou kuchyní a dvěma jídel‑
nami je připravena nasytit kolemjdoucí
poutníky a turisty, účastníky rodinných
oslav či firemních akcí. Hotel poskytuje
ubytování v pokojích s vlastním příslušen‑
stvím, včetně několika bezbariérových,
k dispozici jsou také dva konferenční sály
a herna. Bezbariérovosti nově slouží ná‑
jezdová rampa do domu a výtah. Přida‑
nou hodnotou je nově vytvořená kaple
přístupná pro obyvatele hotelu.
Hora Matky Boží je v každém ročním
období jinak krásná i náročná a stojí za to
ji objevovat!
www.poutnidum.com
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ČELÁDKA, EKOLOGIE, EKOSYSTÉM, ELEKTŘINA, EMISE, ENERGIE, HAJNÝ,
HOSPODIN, JÁHLY, JALOVEC, JARO, KARAFIÁT, KLIMATIZACE, KOTEL, KOV,
KROUPY, KŘÍDLA, KVĚTINA, LÁTKA, LES, LÉTAT, LETĚT, LÉTO, MED, MECH,
MĚSÍC, MODLITBA, MOŘE, NEBE, NEKTAR, NOC, ODPAD, OKOLÍ, OZON,
PAPÍR, PLAST, PLYN, PODZIM, POLE, ROZVOJ, SKLO, SNÍH, SOVA, SPÁT,
STANOVIŠTĚ, STOPA, STRÁŇ, STROM, SVATOJÁNCI, SVĚTNICE, TEPLOTA,
TRÁVA, VĚTRÁNÍ, VÍTR, VODA, VŘES, VYPÍNAT, VZDUCH, ZAHRADA,
ZÁPAD, ZATEPLENÍ, ZDROJ, ZELEŇ, ZEMĚ, ZIMA, ŽIVOT, ŽLUNA
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Řešení všech hádanek nleznete na www.nockostelu.cz
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Doplňte tajenku:
Byl večer, měsíček jak rybí oko, už se všecko zelenalo, tam vzadu
na… listy a tam někde nahoře bylo slyšet skřivánka.

1
h

Místo, kde se Bůh dotýká… a ukazuje směr

Vznik
ohlásí) – buď „jen tak“, sám, či s kamará‑
V roce 1992 se biskup Karel Otčená‑
Bohu díky za krásnou přírodu
dem… a nebo na předem připravovanou
šek dozvěděl, že „areál Vesmír“ se prodá‑
Orlických hor a za nádherné chvíle
akci. Najde přijetí, většinou další vrstevní‑
společně prožité s Bohem zde na
ky – pravděpodobně tedy nové kamará‑
vá. Ookamžitě využil příležitosti a koupil
ho s touhou mít pro mladé lidé místo, (na‑
Vesmíru. Kéž by se ten „ves‐ mírný
dy – a prožije podivuhodné věci…!
víc v krásné přírodě), kam by mladí lidé
plán“ už začal konečně uskutečňovat
O co nám jde?
mohli jezdit a nacházet přijetí, své vrstev‑
ve všech národech na Zemi! Bůh ať je
Umožnit mladému člověku zažít spo‑
níky (společenství) a kněze a potkali se
stále vaší silou!
lečenství – vztahy křesťanské lásky - a tím
Tomáš
dotek lásky lidské i Boží. A takto nabízet
s Bohem…
i předávat PRAVÉ HODNOTY…!
Kdo tedy jsme?
Diecézní centrum života mládež
(proto zkratka DCŽM). Zařízení – rekreační areál – na krásném
Kontakty
místě v Orlických horách, kde stabilně žije šestičlenné společen‑
DCŽM Vesmír (též Sdružení Jedlová, z.s.)
ství – „tým“ (4 mladí lidé a 2 kněží) a kam může mladý člověk
517 91 Deštné v Orlických horách 266
dczm.vesmir@gmail.com
(od 14 let) kdykoli během roku přijet (je dobře, když se předem
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