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Nové cesty 
Přátelé, pomalu za námi bude masopustní čas, který nám umožňuje v průběhu 

plesů a masek utéct z reality běžného života. Pod maskou můžeme najít alternativu 
alespoň na pár hodin: stát se princeznou, kouzelníkem nebo nevím čím … ? ☺ 

Zažít to, co se v nás skrývá, o čem sníme, po čem toužíme. Člověk i takovýmto 
způsobem hledá nové cesty. Je to zvláštní, ale i postní období, které budeme za krát-
ko naplno prožívat, ukazuje směr: najít alternativy, nové cesty, osvojit si je, aby-
chom po nich kráčeli následující období svého života. Samozřejmě vůbec tu nejde 
o atrakci na několik hodin, ze které se „svlečeme“. Období půstu nás zve k vážné 
práci na sobě: Obraťte se! Čiňte pokání! Ano, chápu, některá usměrnění Bible zní, 
podle mnohých, nerealisticky, přímo bláznivě. Jenom když přijmeme takovou 
výzvu, která se v těchto dnech bude ozývat víc než jindy: „Kdo chce jít za mnou zapři 
sám sebe, a vezmi svůj kříž … (Lk 9, 23) Právem se ptáme: „To má vést ke štěstí? 
K životu? Nejsou to spíš slova, která z nás ukrajují a tlačí nás k zemi?“ 

Často se setkáváme s tím, že to, co cítíme a vidíme, co prožíváme v jednotlivých 
skutečnostech, jaký na věci máme názor – to vše se pak, podle nás – stává jedinou 
možností, jak věci řešit. Mnohdy pak toto řešení považujeme za obecně platné pro 
všechny. Jistě si také uvědomujeme, že naše mínění, nemusí být samozřejmě jediná 
správná cesta jak věci řešit. Někdy jde jen o to, že nemusí být způsob její prezentace 
pro všechny přijatelný. Uznáváme tedy, že to zatěžuje naše společné vztahy, v rodi-
ně, v Církvi, na pracovištích, pokud nedovolujeme prosadit i jiný názor a lpíme jen 
na svém. Proto nás Ježíš zve k hodnotě záporu, jakéhosi druhu, násilí“ na sobě, kte-
rý se může projevit i v této formě mezilidských vztahů. Může to být osvobozující 
např. v rodině, když jsou rodiče trpěliví a moudří a důvěřují svým dětem, anebo na 
pracovištích, v jakémkoli společenství, když dovedeme přijmout i názor jiného, pří-
padně si dovedeme nejasnost přiměřeně vysvětlit. To vše znamená jít jinou cestou, 
která nemusí být vždy shodnou s našimi představami, které jsme považovali za jedi-
né správné. I v Církvi se nám někdy stává, že rychle pověsíme tabulku s nápisem 
„kacíř“ někomu, kdo má jiné názory a smýšlení. Je tady zapotřebí skutečně dost 
moudrosti a trpělivosti k pochopení i jiných pocitů, i jiných zážitků, jiných pohledů 
jako alternativy na výzvu. Ano to může naše vztahy obnovit a uzdravit. Při tom nás 
to ale v rámci tolerance nemůže vést k tomu, abychom schvalovali zlo. Tento krok 
od nás žádá Ježíš „ … vezmi svůj kříž“ (porov. Mk 8, 34). Máme vše „překřížit“, dě-
lat křesťanské naše vztahy. Takhle nás Ježíš volá z naší jistoty do svobody a lásky. 
On šel i touto cestou – otevřenou pro druhé. Jmenuje se radostné poselství, ne jako 
poučky připravené pro zapamatování, které si můžu zapsat, ale jako uzdravující 
odpověď připravena pro konkrétní život a utrpení. „Přijal alternativu od Otce bez 
toho, že by tím ztratil svou svobodu, a nakonec uměl říci: Ne má, ale tvá vůle ať se 
stane – připomíná pater Hans Brunner, SVD. 

Kdo takto věří, už udělal první krůček a překročil hranici, do které byl uzavřen 
jeho svět. Vstoupil do krajiny Boha. Odtud je možno vidět vše v novém světle 

Dietrich Bonhoefer radí: „Věříš – tak udělej nový krok!“ S ním opustíme sféru 
lidské bezmocnosti a vstoupíme do sféry Boží všemohoucnosti. Taková víra najed-
nou mění naši situaci, protože mění nás. Jeho následovat – je to snad vyšinutí? Ano 
to převyšuje všechny míry světa, ale to otevírá život a dává mu možnost jít novými 
cestami, ještě víc, dává mu rozlet.     

 o. Pavel 
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Poklady od Matyáše Brauna 
Na naší cestě rokem, bychom neměli zapomínat a připomenout si že 16. února to bude právě 271 let 

od úmrtí velikého sochaře Matyáše Bernarda Brauna, který byl obdařen dary Ducha svatého. Ač cizinec, 
u nás v Čechách zdomácněl a vytvořil zde svá nejvzácnější díla. 

V Praze především nádherně ozdobil sousoším sv. Luitgardy Karlův most, sochou sv. Iva se zaslou-
žil o výzdobu kostela sv. Klimenta, dále vyzdobil paláce Clam Gallasů, Černínů, Velkopřevorského, Col-
loredovského a Vrtbovského a jejich zahrady. 

Braun patřil mezi nejvýznamnější sochaře českého baroka. Místem jeho největší mimopražské čin-
nosti byla Šporkova Lysá a Kuks. Na Kuksu cyklus plastik „Ctnosti“ a „Nectnosti“ před průčelím hospi-
talu. Naše farnost se může také prezentovat díly velikého formátu. Když vstupujeme do chrámu 
obdivujeme sochy velikých světců postav západní církve, a ještě do nedávné doby jsme pokládali za 
Braunovu sochu jenom sv. Jeronýma a další jeho žáků. Ale objev posledních měsíců, socha sv. Františka 
serafínského, nás udivuje. Chodily jsme kolem ale až kroky k restaurování, postavení lešení a pohled z 
blízka na tvář světcovu, zvláště pak extatické vytržení ve tváři před stigmatizací, nás upozorní, že to je 
Braunova signifikace. 

Matyáš Bernard Braun narozený 25. února v Tyrolích, zemřel v Praze 16. února 1738 ve věku 54 let, 
byl uložen v kostele sv. Štěpána, jak čteme v zápisu matriky zemřelých. Je nám ctí, že i jeho výzdoba je 
odkazem nám, kteří do chrámu přicházíme a pohledem se můžeme povznést k něčemu, co je časové a 
nadčasové …                    

                                                                        o. Pavel 
 

Farní charita Lysá nad Labem 
Tříkrálová sbírka 2009 

V letošním roce proběhla v Lysé n. L., Milovicích n. L. a Kostomlatech n. L . Tříkrálová sbírka. Za 
účasti pí místostarostky M. Chloupkové a pí ing. I. Polenové byly pokladničky protokolárně otevřeny a 
přepočítán jejich obsah. Celkem bylo vybráno 37 307,- Kč. 

Doprovodnou akcí v Lysé n. L. byl Živý betlém, v Milovicích krásný Tříkrálový koncert. V Kostomla-
tech n. L. dvě skupiny koledníků obcházely obyvatele a oslovovaly je v jejich domovech.  

 V letošním roce se podílelo na těchto akcích mnoho dobrovolníků a já jim tímto, za všechny potřeb-
né, moc děkuji. 

 Děkuji tímto všem lidem dobré vůle, za přispění na tuto sbírku. 

Za  Farní  charitu v Lysé nad Labem Labutová Jaroslava 
 

Akce Farní charity za rok 2008
� Tříkrálová sbírka 2008 
� Dětský karneval s klaunem Ferdou 
� Setkání s Mgr. Hynkem Fajmonem – poslancem ev-

ropského parlamentu 
� Dvoudenní humanitární sbírka ve spolupráci s MěÚ 

Lysá n. L.  
� Výsadba stromů na farské zahradě 
� Celoroční práce na farské zahradě, na které se naše 

akce pořádají 
� Setkání farníků 30. dubna na farské zahradě, opékání 

buřtíků a volná zábava 
� Několik sobot trvající úklid farské stodoly 
� Dětské odpoledne na farské zahradě s Inkou Rybářo-

vou 
� Charitativní koncert v kostele sv. Bartoloměje 

v Kostomlatech n. L.  

� Návštěva Domova v Mladé u příležitosti 10. výročí 
provozu tohoto ústavu. 

� Hudební odpoledne pro obyvatele Domova v Mladé 
s písničkáři manželi Lutkovími 

� Návštěva koncertu : Sto cikánských houslí a benefič-
ního koncertu Arcidiecézní charity Praha v Obecním 
domě 

� Návštěva Dětského domova v Milovicích u příležitosti 
Mikulášské nadílky 

� Adventní koncert se sbírkou pro dětský domov 
� Mikulášská nadílka v kostelích v Lysé n. Labem, Milo-

vicích a Kostomlatech nad Labem 
� Vánoční zpívání v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé n. l.  
� Živý betlém u kostela sv. Jana Křtitele v Lysé n. L.  
� Návštěvy Domova se zvláštním režimem v Terezíně, 

kam několikrát do roka dovážíme materiály pro jejich 
tvůrčí dílny 
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� Celoročně sbíráme a dodáváme lůžkoviny, nádobí a 
ostatní potřebné věci pro krizová lůžka v Lysé n. L. 

� Získávání sponzorských darů pro děti  a postižené. 

� Na Velikonoce a Vánoce se podílíme na výzdobě naše-
ho kostela    

 

    Za  Farní  charitu v Lysé nad Labem Labutová Jaroslava 
 

Ze života farnosti 
Budeme smět zdobit na Velikonoce kostel? 

Uplynulo osm let (Vánoce 2000) od doby, 
kdy mne P. Tadeusz Barnowski požádal o výzdo-
bu kostela. V té době jsem ještě netušil, že spolu 
s paní Jaroslavou Labutovou, Olgou Čvančaro-
vou, Annou Kosovou a Janou Křížovou (JZK) 
strávíme před každými významnými církevními 
svátky a samozřejmě i před Šporkovskými slav-
nostmi v kostele minimálně den práce. Píši mi-
nimálně, protože většinou je to více.  

Příprava začíná obvykle půl roku dopředu, 
abychom nashromáždili materiál, připravili 
hlavní téma výzdoby, časově vše rozvrhli a samo-
zřejmě si zajistili finance. Znáte to rčení „Práce 
jako na kostele“. Mohu potvrdit, že je to pravda. 
Už jen sehnat materiál zabere spoustu času. No a 
pak následuje vlastní výzdoba. Ze začátku jsme 
byli poněkud nervózní z toho co se kde, smí a kde 
ne. V tomto směru byl P. Barnowski naprosto 
úžasný, neboť nám vždy řekl „Já vám žehnám, a 
moc se těším, jak to bude vypadat“. Když jsme 
před Vánoci večer mrzli v kostele při zdobení 
stromů, dokonce nám tam poslal čaj s vánočkou 
nebo jablečným závinem. A tak jsme se snažili. 
Nejen pro radost z práce, ale i pro radost, kterou 
bude mít veřejnost z neobvyklé výzdoby kostela.  

V květnu 2005 nám P. Tadeusz zemřel a na 
postu lyského faráře jej vystřídal Otec Pavel. 
V podstatě mne a moji „pracovní skupinu“ zdě-
dil. Je samozřejmé, že každý člověk je jiný, a kaž-
dý své hospodářství povede po svém. Ohlásili 
jsme se tedy u nového správce farnosti a seznámi-
li jej s naší činností. Vše jsme doložili fotkami a 
Otce Pavla jsme požádali o vyjádření k naší čin-
nosti. Potěšil nás jeho zájem (o Vánocích 2008 
nám dokonce s výzdobou pomáhal), a tak jsme 
byli opět ustanoveni ve funkci.  

Zcela neskromně mohu říci, že mne vždy tě-
šilo, pokud nás někdo pochválil. Vždy jsem si dal 
závazek, že příště to musí být opět perfektní. Pro-
fesí jsem zahradník, tedy tvůrčí osobnost, která 
nemá ráda zkostnatělé postoje. Z tohoto mého 
vnitřního přesvědčení vždy vycházela touha kos-
tel na příště předvést v jiném a především novém 
světle. Možná k lítosti některých návštěvníků  
 

kostela (záměrně nepíši farníků, neboť kostel 
navštěvuje právě u těchto příležitostí mnoho ci-
zích osob a umělců), se vazby a aranžmá neopa-
kují. Ale jak jsem uvedl, dokud budu výzdobu 
dělat já, chci aby pokaždé byla jiná. 

Proč však píši tento článek? Už mnohokrát se 
mne lidé ptali proč, že jsem tam dal to, či ono. Co 
to aranžmá mělo symbolizovat.  

Paměť nás je trochu krátká a tak se zmíním 
jen o uplynulém roce. Velikonoční výzdoba je 
vždy závislá na počasí. Loni byly Velikonoce vel-
mi brzy a tak jsme nehýřili barvami. Naopak pou-
žili jsme střízlivý motiv, který ještě zvýraznily 
trnité větve dřezovce (symbol trnové koruny). 
Barvu do aranžmá měly vnést velké modré hous-
le, které předznamenávaly koncert významného 
houslisty Pavla Šporcla.  

Šporkovskými slavnostmi jsme naopak chtěli 
předvést bohatství barokní doby. Baroko jako 
doba barev, slávy a lesku byla symbolizována na-
víc i partnerskými městy – Břeclav modrá a folk-
lórní, Kuks červený s kamenem, Lysá hnědý 
s loveckými rohy a Bon Repos zelený s lebkou 
(atribut sv. Jeronýma), po kterém se vrch Čihadla 
nazýval též vrch sv. Jeronýma. 

Možnost získat jako vánoční strom opět dva 
zeravy mne vedla k představě moderního symet-
rického pojetí. Na loňskou bohatou nadílku ovo-
ce (i zlaceného) jsme navázali pouze 
jednoduchými liniemi a střídmou barevností. 
Fialovo bílá batika symbolizovala Advent i dobu 
vánoční. Oltáře jsme zahrnuli sněhem a ledem 
v podobě bílých polysterenových koulí a kuželů. 
Pro dokreslení barevnosti jinak bílého interiéru 
kostela jsme do klenby zavěsili fialovo bílý lustr, 
který tak celý interiér sjednotil. 

Tolik tedy k výzdobě kostela a dotazům ve-
řejnosti, které mohu s potěšením ubezpečit, že 
letos budeme opět zdobit a opět jinak. Velký dík 
za to patří Otci Pavlovi, který se nebojí vnést něco 
nového do místy zkostnatělých řad římskokato-
lické církve. 

 
Za pracovní skupinu Stanislav Svoboda 
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Oznamy – Lysá nad Labem 
Velká oznamka 

21. 2. sobota 

� Od 20 hodin se koná tradiční masopustní veselice ve 
farním klubu. 

25. 2. Popeleční středa   

� V 18 hodin mše s udělením popelce a vykročení na 
cestu postní přípravy na největší svátky roku. 

4. 4. sobota  

� Tradičně možnost přistoupit ke společné svátosti smí-
ření od 17 hodin v kostele sv. Jana. Opět udělují tuto 
svátost kněží z vikariátu spolu s otcem Pavlem. 

13. 4. Pondělí velikonoční 

� Zveme všechny na Velikonoční koncert v 16 hodin. 
Účinkují Bambiny di Praga. 

24. – 25. 4. pátek – sobota 

� Koná se sbírka ošacení. V pátek celý den v sobotu do-
poledne v garážích MěÚ.  

Malá oznamka  
� Katecheze pro dospělé – každý třetí čtvrtek ve farním 

klubu. 
� Biblická setkání, poslední středy v měsíci ve farním 

klubu. 
� První středy v měsíci je sloužena dětská bohoslužba 

slova v 16.30, zpíváme a hrajeme si a takto chválíme 
Pána (chci poděkovat maminkám za vždy vhodnou 
a výstižnou katechezi připravenou v daný čas). 

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

 

Oznamy – Milovice 
Velká oznamka 

15. 3. sobota  

� Výprava ministrantů a školních dětí do Mordových 
roklí.  

22. 3. neděle  

� Misijní koláč. Prodej výrobků našich hospodyněk. 
Výtěžek jde na Misie pořádané Papežským misijním 
dílem.  

� Odpoledne sportovní setkání farníků z Lysé nad La-
bem, Kostomlat a Milovic. V sokolovně v Lysé nad La-
bem. Míčové i deskové hry, program takový, jaký si ho 
uděláme… 

28. 3. sobota 

� Postní setkání se zpěvy z Taizé . 

1. 4. středa  

� Zasedání farní rady od 19.30.  

4. 4. sobota  

� Generální úklid kostela od 9.30 a od 14hod zpovědní 
odpoledne na faře.  

10. 4. pátek 

� Dětská pobožnost křížové cesty.  

17. – 19. 4. víkend 

� Dobrodružný víkend se školáky. (Pro školní děti od 2. 
tř. ZŠ.) Jítrava.   

30. 4. čtvrtek 

� Pálení čarodějnic.  

8. – 10. 5. Farní Víkend.  

� Lokalitu upřesníme. (Termín bude pravděpodobně 
také posunut. Sledujte web.)  

31. 5. neděle 

� Pouť do bývalé Mladé spojená se svatodušní smaženi-
cí.  

Malá oznamka 
� Každou třetí neděli v měsíci po mši setkání farníků, 

obyčejně v Mateřském centru. 
� Modlitební večery každou neděli od 20.30  

u Žďárských. 
� 1 x za 14 dní setkání maminek na MD od 9 hodin 

u S oni Černé. 
� Setkání s kytarou jednou za 14 dní od 19.00 na faře. 
� Bližší informace: 

web: www.farnici.estranky.cz 

Dája Zikánová 
mail: dajazik@centrum.cz 
tel.: 733 385 546 

� Kdo by chtěl sledovat nebo i přispívat na fórum farníků 
v Google group, kde jsou vždy nejaktuálnější zprávy 
z Milovické farnosti, přihlaste se na 
m.radoch@seznam.cz.  
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