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Dát každému dítěti mapu světa. 
Po bezstarostných dnech a chvílích plných slunce se znovu otevřely brány 

škol, které zvou k zodpovědnému přístupu k práci, nejen těch kteří zasedají do 
školních lavic, nebo stojí za katedrou. 

Uvědomujeme si všichni společně, že zodpovědnost za výchovu a úkol 
správně vychovávat je stále těžší a náročnější úkol. Proto se odborníci zamýš-
lí, ale i rodiče, jakou cestou vést své děti. Jde nejen o získání vědomostí, čas-
tokrát na vysoké úrovni, ale i o přípravu na život v jiných oblastech. 

Podívejte! Jedna z možností, kterou by se měla ubírat výchova našich dětí, 
je úcta k jiným. 

V průběhu dovolených a prázdnin, na cestách doma, ale i po exotických 
krajinách jsme měli možnost setkat se s lidmi, kteří se od nás liší barvou pleti, 
vzdáleným původem, kulturou, mentalitou anebo náboženským přesvědče-
ním… Samozřejmě že kontakty s odlišnými realitami se staly běžné i v našich 
městech, vesnicích. Právě v období cest “za hranice všedních dnů“ je tento jev 
ještě výraznější a naléhavější. 

 
Přijmout odlišné, cizí, to není lehké. Narušuje to náš pokoj, vystavuje nás 

to zkoušce, nutí nás to vyjít z ulity a poznat jiný způsob myšlení, života, ko-
nání. A to si žádá námahu… 

Vzpomeňme si ale na událost, která se na stránkách Písma Svatého opaku-
je: nabádání k úctě k cizincům v upomínce na časy, když lid Izraele byl cizin-
cem v egyptské krajině. 

Kněz, náboženský spisovatel Franco Fusetti se domnívá, že dnes je pro 
všechny lidi velice důležitá výchova k životu ve společnosti, která se stává 
čím dál, tím více multietnickou, multikulturní, i multináboženskou. 

Toto si vynucuje nejenom změnu mentality dospělých, ale i náležité for-
mování našich kluků a dívek, kteří v blízké budoucnosti budou ještě bouřlivěji 
prožívat tuto realitu. Toto tisíciletí přináší nepředstavitelnou explozi tohoto 
jevu, který nikdo nebude schopen zastavit. 

Už teď je třeba se na to připravovat co nejlépe a nejzodpovědněji. 
Samozřejmě to vůbec neznamená, že bychom tak měli ztratit svou vlastní 

a národní identitu. 
Ani to nemá vést k jakémusi kosmopolitizmu. Jde o víc, jde o úctu 

k jinému člověku. 
Snad je vhodné i uvést slova zákeřně zavražděného biskupa Heldera Ca-

maru: ,, Kdybych mohl, dal bych každému dítěti mapu světa…. Nejradši svě-
telnou mapu, abych co nejvíc rozšířil jeho dětský obzor a vzbudil v něm vztah 
a lásku ke všem národům, všem rasám, všem jazykům, všem nábožen-
stvím…“ 

Ano, i přes těžkosti, toto je jedna z cest, které se musíme všichni učit, 
nejenom ti, kteří si znovu sedají do školních lavic v těchto dnech. Pochopili 



jsme, že Bůh chce, aby byli spaseni všichni lidé, lidé všech časů, všech ras, na každém místě a 
žijící v každém čase? 

Váš o. Pavel  
 

Farní charita Lysá nad Labem 
Koncertování v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech 

V sobotu 30. srpna se ve spolupráci Obce Kostomlaty nad Labem a Farní charity v Lysé nad 
Labem uskutečnil koncert. Krásné skladby mistrů vážné hudby jsme si vyslechli v podání tří hu-
debníků, pod vedením Miroslava Košaře. V krásně vyzdobeném kostele, kde je výborná akusti-
ka, si všichni přítomní prožili opravdu sváteční chvíle. Účelem toho koncertu byl nejen umělecký 
zážitek. Dobrovolné vstupné bylo určeno pro obyvatele v Domově v Mladé. Díky velké účasti 
posluchačů na této akci se vybralo:  3 116.50 ,- Kč. 

Sbírka byla předána zástupkyni domova, která se i s několika obyvateli koncertu také zúčast-
nila.  

Moc vám všem děkuji za pomoc těmto postiženým lidem. 
                                                           Za farní charitu v Lysé nad Labem    

                                                                                        Labutová Jaroslava 
 

Různé … 
Sbírka oblečení, povlečení, nádobí, látek a bavlnek se chystá koncem října. Plakát bude včas 

vystaven na vývěsce u kostela. Prosíme všechny, aby věci nenosili předem, ale až na datum této 
sbírky. Děkujeme mnohokrát za pomoc a za všechny dary.  

 
Domov v Mladé slaví letos 10 let od přestěhování ústavu do Milovic. Byli jsme jako Charita 

pozváni a dne 13. 9. jedeme tyto obyvatele navštívit. O zážitky a dojmy z této návštěvy se 
s Vámi podělíme v příštím čísle. 

 
                                                                                                                            Labutová Jaroslava

  
 

Ze života farnosti 
Polabské variace 2008 

Jak jste si možná uvědomili v průběhu předešlých Polabských variací, snažíme se po dohodě 
s naším panem farářem do programu zařadit i akce pro společenství farníků a lidí působících ko-
lem kostela Narození sv. Jana Křtitele.  

Nejinak je tomu v roce 2008, kdy naše republika slaví 90. výročí vzniku. Možná si řeknete, 
že tato oslava není přímo spojena s vírou. Ano i ne. Nad odkazem let dávno minulých v rámci 
svého Listopadového zamyšlení promluví v neděli 9. listopadu po mši biskup Václav Malý. Za 
pořadatele Polabských variací si vás dovoluji pozvat k setkání s touto osobností. 

 
za tým pořadatelů Stanislav Svoboda  

 
Nové internetové stránky farnosti 

Pro všechny, kteří se zajímají o dění farnosti nebo by chtěli třeba odkázat na informace o naší 
farnosti, chceme oznámit, že máme nové internetové stránky. Adresa stránek je 
http://rkflysa.wz.cz. Zatím jsou sice jen v plenkách, ale jejich obsah se bude postupně rozšiřo-
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vat. Věřím, že zde brzy naleznete všechny informace o naší farnosti, které vás budou zajímat. 
Náměty a nápady k těmto stránkám můžete zasílat na mou adresu pavel.rkf@tiscali.cz. 

Pavel Porochnavec 
 

Velká oznamka 
18. 9. čtvrtek 

 Zveme všechny rodiče na dohodu k výuce 
náboženství v Lysé nad Labem. Sraz rodičů 
na faře v Lysé n. L. v 18.00. 

23. 9. úterý 
 Zvu farní obec na kurzy Alfa, první setkání 

bude v úterý 23. září v 19.00 a budou probíhat 
do 9. prosince 2008 ve farní klubovně v Lysé 
nad Labem. Přihlášky jsou k dispozici 
v kostelech. Prosím urychleně odevzdat pro 
uzávěrku počtu účastníků! 

28. 9. neděle 
 Zveme všechny na slavnost sv. Václava do 

Byšiček. Mše u kaple se uskuteční ve 13.00. 

Do konce září 
 Kandidáty pro volbu do pastorační rady far-

nosti můžete zapisovat do konce měsíce září. 
Na lístek napište 3 kandidáty, při čem jedním 
z nich můžete být i vy a vhazujte do připrave-
né nádoby v kostele. Volby proběhnou 
v měsíci říjnu. 

1. 11. sobota 
 Slavnost všech svatých 
 Pobožnost na místním hřbitově u kříže 

v 16.00. V 17.00 mše v kostele. 
9. 11. neděle 

 Po mši svaté v Lysé nad Labem Vás všechny 
zveme na Listopadové zamyšlení, kde pro-
mluví pan biskup Václav Malý. Tato promluva 
se uskuteční v rámci Polabských variací. 

 

 

Malá oznamka 
 Pravidelné bohoslužby v kostele narození sv. 

Jana Křtitele v Lysé nad Labem 
 

Úterý  18.00*  
Středa  18.00*  
Čtvrtek  8.00*  
Sobota  17.00*  
Neděle  9.30*  

*mše svatá s nedělní platností 
 

 

 

 

Každý první pátek v měsíci je možnost při-
stoupit k svátosti smíření od 16.00. Od 17.00 
je sloužena mše svatá. Po ní následuje Eu-
charistická  
adorace. 

Katecheze, vedené p. Vajčnerem, budou 
upřesněny na nástěnce v oznamech. Kate-
cheze budou probíhat měsíčně. 
První středy v měsíci je sloužena dětská bo-
hoslužba slova v 16.30, zpíváme a hrajeme si 
a takto chválíme Pána (chci poděkovat ma-
minkám za vždy vhodnou a výstižnou kate-
chezi připravenou v daný čas). 

 
Prosím, tak jako jsem zmiňoval v předchozích bulletinech,  

sledujte nástěnku u kostela, jsou tam vždy potřebné aktuality! 
O. Pavel 
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  Kdo by měl zájem navštívit společenství rodin, 
kontaktujte prosím pana Arnošta Buriana, 
tel. 325 551 712. 

Každý týden Vás srdečně zve společenství 
mladých na diskuse a modlitby. Scházíme se 
v rodinách, každý pátek, přesné místo ráda 
sdělím – Lenka Šípková, tel. 737 983 081. 

 
 
 

Pro všechny 
Jménem redakční rady bych Vás ráda všechny oslovila a poprosila o pomoc. Náš časopis je 

časopisem farností Lysá n. L., Milovice a Kostomlaty n. L. Pokud byste kdokoliv měl zájem na-
psat své zážitky, dojmy, názory, pocity budeme jedině rádi. Pokud víte, že se u Vás chystá nějaká 
akce nebo ji sami pořádáte, dejte nám prosím vědět. Rádi tyto informace zveřejníme. Časopis je 
otevřený pro všechny a není nikým cenzurován ani kontrolován. Může se v něm každý vyjádřit a 
napsat tak pro ostatní co cítí, prožívá, co ho těší nebo co se mu nelíbí.  

Budeme se těšit na názory a poznámky od všech. Pokud můžete, posílejte je elektronicky na 
adresu lenka.sipkova2006@volny.cz. Pokud máte článečky napsané ručně, předejte je prosím 
panu faráři nebo mně osobně. 

Těšíme se na všechny reakce a příspěvky od Vás. 
Za redakční radu Lenka Šípková 
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