
  

ZZáářřííccíí   ssrrddccee 
červen – srpen 

číslo 2 

rok 2008 

BULLETIN  ze   ž i vo ta   ř ímsko-ka tol i cké   farnos t i   Lysá   n .   L .  

Léto 
Dlouho očekávaná atmosféra léta se vznáší v povětří a my jsme šťastni. Lé-

to má různé projevy krásy a štěstí. Když se koukáme na ukončení letního dne, 
kdy mizí slunce v moři nebo za končící hory, je to chvíle ve které můžeme prožít 
zvláštní kouzlo. Každoročně tisíce a tisíce lidí zachycují tento motiv do svých 
fotoaparátů nebo na videokazety anebo na plátna obrazů. 

Doma se tyto obrazy anebo fotografie nezařadí jen do alba, ale zdobí naše 
domovy, pracovny…, anebo se jednoduše dají pod sklo pracovního stolu. Tento 
okamžik si mnozí z nás zanechají celé následující měsíce i ve svém srdci. 

Co je tak zvláštní při západu slunce, že se tento obraz tolik dotýká našich 
srdcí? Můžeme se zeptat s paterem Brunnerem, který se zamýšlí nad tímto, 
podle mnoha lidí všedním úkazem. 

Vždyť nejen zamilovaní nebo romanticky ladění lidé jsou přístupni pro tuto 
atmosféru. I lidé, kteří jsou ponořeni ve svém životě do neustálé činnosti, se 
v tomto okamžiku zastaví a zacítí dimenzi života, která má jinak 
v každodenním životě málo prostoru. 

Přírodní vědy nám vysvětlují, jak vzniká optický fenomén – večerní červán-
ky: částečky prachu ve vzduchu lámou ze šikmě padající světlo zapadajícího 
slunce, takže vidíme červené tóny spektrálních barev, zatímco ostatní barvy 
spektra prošly nad nás do kosmu. Samozřejmě s touto vědomostí jsme se při-
blížili tajemství. 

Západ slunce, to je začátek přechodu ze dne do noci. 
Jen sotva kdy člověk zažije putování slunce a plynutí času tak důrazně jako 

v létě. Nic a nikdo je nemůže zastavit. V kráse spočívá hluboká vážnost. Možná 
je tu cítit poselství nepromarnit život běháním bez oddechu. Západ slunce zve 
k bytí, k údivu, k poslouchání vnitřního hlasu. Přes letní červánky, zaznívají 
tiché tóny tajemství života, to co přes den tak rychle zaniká v neustálé činnosti. 
Měkké světlo tu působí jako ochranný plášť. Tu se probouzí něžnost a schop-
nost cítit s druhými. Je to vhodný čas vyslovit těžké anebo to, co se nedá jedno-
duše říci, v této téměř „svaté atmosféře“ to padne lehčeji, dělit se o sny, anebo 
důvěrně mluvit o strachu. 

S večerními červánky v srdci se nemusíme bát tmy noci, protože večerní 
červánky jsou předzvěstí noci, ale i pěkného budoucího dne. 

Večerní smrákání je i v Bibli. V tomto čase se odvážil utlačovaný Izrael na 
odchod z Egypta. 

Tento den začíná a končí sobota – den, který slavil Izrael s díkem, že Bůh se 
bohatě stará o potřeby každodenního života. V tu hodinu přinášeli nemocné 
k Ježíši. V tento okamžik ho můžeme vidět i s učedníky při velikonoční večeři, 
i při lámání chleba v Emauzách. 

Vždy si v tomto okamžiku klestí cestu něco, co je nové, dlouho vytoužené, 
neslyšené. Přeji Vám, milí přátelé, abyste zažili i v průběhu letošního léta mno-
ho krásného. Kéž si uchováte tyto vzácné „obrazy“ ve svém srdci, vždyť i ony 
nám dávají sílu žít, důvěřovat a mít odvahu k novému. 

Váš o. Pavel 
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Máj – měsíc Panny Marie 
Uplynul měsíc Máj, plný poezie a nového 

života, je už po celá staletí věnován naší Ne-
beské matce. Mnozí se ptáme, zda právem. 
Uvažme: největší lidská postava křesťanství je 
žena. Povolána k zvláštnímu úkolu, 
k jedinečnému, neopakovatelnému poslání 
v dějinách lásky, které vytvořil Bůh, aby všich-
ni lidé byli spaseni. Nesmíme nikdy zapomínat 
na tento postoj Boha k ženě, na jeho důvěru, 
vážnost a úctu vůči Marii. Jaký je to kontrast 
k banálnímu, znevažujícímu, neuctivému způ-
sobu, jakým se zacházelo a zachází i dnes se 
ženou. 

Ani tato mladá žena z Nazaretu – Marie 
neměla život lehký: po dobrovolném vyslovení 
svého, „ano“ andělovi, vstupuje do velikého 
tajemství lásky, spásy a vtělení. Vyjádří svůj 
dík v Magnificat, ale v zápětí zakusí odmítnutí 
obyvatel Betléma, když se má Ježíš narodit, 
musí utíkat do Egypta a žít tam v ponižující 
situaci, jakou poznali a znají mnozí uprchlíci. 
Vrátí se a prožívá obavy o svého syna 
v průběhu třech dnů, dokud ho nenajde 
v chrámu – Domově Otce … Pak v čase jeho 
veřejného účinkování slaví s ním vítězství, jako 
například v Galilejské Káně, ale sdílí s ním 
i zkoušky, to že mu nepřejí, jeho opuště-
nost…Nemám na mysli jen kříž, vrcholný 
okamžik utrpení, připomínáme si i odmítnutí 
obyvateli Nazareta, který chtěli zabít toho, kte-
rý třicet let rostl a žil mezi nimi. 

A tuto ženu nám Ježíš na Kalvárii zane-
chává jako naši matku: „Synu“, říká Janovi, 
který nás zastupuje: „Hle tvá matka.“– „Hle, 
tvůj syn,“ říká Marii (porovn. Jan 19, 26-27). 

Obrací se na ní s důvěrou a nadějí, protože 
Maria je Matkou starostlivou, pozornou vůči 
nám, stejně jako vůči novomanželům v Káně: 
„Už nemají víno“, je to matka se zázračnou 
mocí svého syna, která nám neřekne „ne“. 

Ale nám opakuje to, co řekla svatebčanům: 
„udělejte vše, co vám řekne“ (porovn. Jan 2,5). 

Tu je správný způsob, jak prokázat lásku a 
oddanost Nebeské matce: konat dobro, násle-
dovat Ježíše a jeho poslání. 

V modlitbě, ve které se obracíme na Marii 
– pros za nás hříšné, nyní i v hodině naší smrti –  
bych rád aplikoval na naši Nebeskou matku 
slova, kterými se pater David Maria Turoldo 
obracel na svou už zesnulou mámu, když mys-
lel na konec své životní poutě, připomínajíc si 
své setkání s ní doma ve Friuli po skončení války: 

 
„A ty, mámo, mi přijdeš naproti 
a řekneš jen: „Ubohý synu!“ 
Přivítáš mne ve dveřích, tak jako kdysi 
u nás doma, když jsem se vrátil z války … 
Anděl se podívá do tvé tváře, 
pak pokyne hlavou, abych vstoupil, 
a ty mne v tichosti vezmeš za ruku.“  

Hezké dny přeje váš otec Pavel 
 

Farní charita Lysá nad Labem 
Dětský den  

Jak se již stalo zvykem, připravujeme pro děti z naší farnosti dětské odpoledne. Při této příleži-
tosti vždy připravujeme nejen zábavu, ale sázíme květiny pro děti z dětského domova nebo chytá-
me jiné dárečky. Letos jsme vše připravovali na zahradě, sekali trávu, chystali zahradu, uklízeli 
altán. Když už bylo vše připraveno, tak v neděli od rána pršelo. Změna plánu. Honem jsme uklízeli 
klubovnu a část stodoly. Bylo toho hodně ale díky tomu, že se nás sešlo dost obětavců, tak jsme to 
během dopoledne stihli. 

Tentokrát byl pro nás dětský den něčím víc, protože jsme pozvali i děti z dětského domova a 
paní ředitelka pozvání přijala. Přijelo kolem dvaceti dětí. Chtěli jsme tedy přichystat něco, co by 
i pro ně bylo příjemnou změnou. 

Kromě běžných soutěží jako je chytání ryb, házení na panáka, stříhání lízátek, jsme měli ob-
jednané i vystoupení paní Inky Rybářové. 
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Za sebe chci říci, že se mi tentokrát dětský den opravdu moc, moc líbil. Nejen to, že děti 
z dětského domova byly spontánní a ihned se zapojily do tanečků, písniček, ukazování a soutěží, 
které pro ně připravila paní Rybářová a její manžel, ale i celková nálada dětí. Nadchlo mě, jak se 
děti zapojily a zamíchaly mezi sebe a společně si užívaly toto nedělní odpoledne. Pan Rybář, který 
byl převlečen za klauna, si ihned získal všechny děti. A tak jsem ocenila i takovou maličkost, že 
když skončilo jejich vystoupení, zapojil se mezi ně. Chodil po stodole, kde děti soutěžily v chytání 
ryb a povzbuzoval je nebo občas prohodil nějaký vtípek pro rozveselení dětí. 

Chci poděkovat všem, jakou udělali atmosféru a nádhernou náladu v toto odpoledne. Je to veli-
ce příjemné ocenění snahy udělat něco pro druhé.  

Ráda bych ještě na závěr poděkovala všem, kteří tuto akci připravovali a organizovali a za sebe 
mnohokrát děkuji paní Labutové za přípravu a organizaci všeho, co se kolem této akce chystalo. 
Lenka Šípková 

 
Poděkování za přípravu akce: Manželům Šípkovým a Koubovým za úklid a přípravu soutěží, 

Stanislavu Svobodovi za krásnou zahradu, firmě pana Horváta za včasné dokončení krásného chod-
níku ke klubovně, Olince Čvančarové  za pomoc a za květiny pro děti, Martině Klejchové za pomoc a 
za organizování sponzorských darů pro Dětský domov v Milovicích, panu J. Blažkovi za zmrzlinu pro 
děti. Děkujeme Městu Lysá nad Labem za finanční příspěvek na tuto akci. 

Jaroslava Labutová 
 

Ze života farnosti 
Mše pro děti 

Jak to dnes mají děti při mši svaté? Kam se 
ztrácí a odkud přichází nosit dary? 

Všechny děti mají dnes možnost při mši 
svaté být společně v místnosti zvané Oratoř. 
Tato místnost má okno do kostela, aby z ní by-
lo vidět, co se při mši svaté v kostele děje a zá-
roveň má zavedený reproduktor, takže je nejen 
vidět, ale i slyšet. A jak se sem dá dostat? 
Schody do ní vedou z levé strany kostela boč-
ním vchodem pro pana faráře. Co se tady děje 
a kdo to všechno začal? 

Všechno začala Klárka Galuščáková, která 
vedla jednou za čtrnáct dní dětskou mši. Děti 
se dozvěděly něco ze starého i nového zákona a 
taky si tam  pohrály a někdy si odnesly něco na 
vymalování. Takhle to vedla téměř rok (a má 
můj obdiv). Pak chtěla, aby se někdo připojil.  
Přihlásila se Helenka, Terezka Plechtová a já. 

Pravidelně se střídáme a zatím jsme s dětmi 
prošly stvoření, Abraháma, Izáka, Jákoba, Jo-
sefa, cestu z Egypta a naposledy jsme dobili 
Jericho. Povídání je prokládáno obrázky, hrou 
a tvořením (nejčastěji vystřihování, práce 
s lepidlem a krepákem). Děti spontánně rea-
gují a je to pro všechny velmi dobré. Tato dět-
ská mše končí (někdy se protáhne) před 
nesením darů a snažíme se tyto dary nést. Dal-
ší část mše už prožíváme společně se všemi 
v kostele. Je to dobré i pro rodiče, protože 
spousta rodičů je tam spolu s dětmi a na mši by 
se nedostali. Už jsme si na to zvykli a jsme moc 
rádi, že to tak je.  

Prosíme všechny, kteří mají chuť podílet se 
na vedení těchto dětských mší, kontaktujte 
prosím pana faráře. 

Hana Havlátová 

Napsali jste nám 
Zázrak? Jestli můžete, pomozte, nebuďte lhostejní 

Je pár věcí, co mě mrzí a bolí. Především lhostejnost. Lidé zatvrzelí, nelítostní, falešní. Závisti-
vý jedinec nadělá víc zkázy než odbrzděný tank. 

Máme v Litovli krásnou kapličku (jedinou kulturní památku) nechodí tam davy lidí, ale přece. 
Není na ní zatím moc oprav. Bylo by potřeba ji svázat, protože praská (prý málo). Problém je, že 
z malých věcí se za čas stanou velké investice a především drahé. Na kapličce padá omítka, není 
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u ní chodník – prý není nutný. Tak zacházíme s dědictvím našich otců? Necháme to spadnout? Prý 
zatím na to nejsou peníze. Až to bude drahé, tak budou? Kde je naše pověstná hrdost mít něco 
pěkného v místě svého bydliště? Naši předkové to stavěli, opravovali a chránili před zničením. 
Dnes to lidé ještě vykradou. Schází prý odborní řemeslníci, kteří byli hrdi na své kvalitní dílo (prá-
ci), které je přežilo (dnes to je též, ale nesmí žít moc dlouho). 

Lidé, kteří se o to s láskou a péčí starali, buď vymřeli, nebo jsou staří a nemocní.  
Co naše mladá generace? Mnozí se nechtějí zapojovat, komunikovat, natož pracovat a navíc 

čas – kde brát? Přestávají ministrovat, nosit přijímání i číst Boží slovo. Proč? Musí se nutit a říkat 
co je třeba? Vždyť to byla vždy čest a radost, do které se hrnuly děti jeden přes druhého. To nemlu-
vím o úklidu kostela – on to někdo udělá. Na pár starších babiček nějaká omladina přijde, ale po-
řád ti stejní. Často slýchávám „Lysá spí zimním spánkem“ až na pár jedinců. V kostele vyslechnou, 
projdou a nic! Otec Tadeáš Barnowski nám opravil kostel a udělal kulturu hřiště, aby víra byla živá 
a ne spící. 

Kostely nejsou domy pánů farářů, ale Boží domy a my je opečováváme. Doma máme vše krás-
né, pohodlné, veškeré vybavení, naklizeno – proč ne tam?!!  

Vždyť Pán nám dal ruce k dílu, rozum k plánování, ústa ke komunikování a srdce pomáhat po-
třebným. Někteří umírají zaživa. Je jaro a to je krásný začátek narození všeho nového. Nemůžu 
jmenovat ty, kteří jdou příkladem dobrým. Je jich dost a pořád je vídáte v nějaké pracovní akci. Pře-
ji všem, ať se od nich učí. Za jejich práci a rozdávání radosti mnohokráte děkuji. Ti co nemohou, ať 
se za ně alespoň modlí. Prosím a modlím se, ať Pán Bůh žehná a pomáhá všem. Děkuji, že zničíte 
lhostejnost. 

Hana Lompartová 
 

Velká oznamka 
20. 6. pátek  

� Zveme všechny na veselici, která se bude konat 
v areálu fary od 20.00. Hrát bude cimbálovka pod 
vedením pana Mikušky. 

29. 6. neděle  

� Poutní mše (slavnost Jana Křtitele) v Lysé nad 
Labem v 9.30. Mši bude slavit pan opat Michael 
Pojezdný O. Praem. 

 
Prosím všechny,  

aby si všímali vývěsky před kostelem,  
na které jsou všechny aktuality,  

změny, a v neposlední řadě informace o 
všem, co se připravuje uváděny. 

O. Pavel 
 

 

 
 

Pro zasmání 
Desetiletého neposedu poslala maminka do náboženství. Když se odpoledne vrátil, ptá se ho, 

co se naučil. Děcko vypráví: 
„No, paní katechetka nám vyprávěla, jak Bůh vyslal Mojžíše za nepřátelské linie na záchran-

nou misi, která měla vyvést Izraelce z Egypta. Když se dostal k Rudému moři, nechal své ženisty 
udělat pontonový most a všechny dostal na druhou stranu. Potom vysílačkou požádal velitelství o 
leteckou podporu. Jejich bombardéry vyhodily most do vzduchu a mise byla splněna.“ 

„Počkej, tohle vám fakt říkala paní katechetka?“ 
„No, ne přesně. Ale kdybych ti to řekl tak, jak to říkala ona, nevěřila bys mi.“ 

www.katolik.cz 
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