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Léto 
Dlouho očekávaná atmosféra se znovu vznáší povětřím a dělá nás šťastný-

mi. Léto je plné světel a barev. Vše je prozářeno sluncem. Kvetou růže, vlčí 
máky a moře jiných květů, které jen málokdo zná jménem… Léto barví broskve 
i pšenici … 

Horké slunce hledá svůj odpočinek v hlubinách moře, na štítech vysokých 
hor se bělá čisťounký sníh, který se odráží v tichu horských jezer. Večerní vá-
nek, hladící plné klasy, je tichou modlitbou díků za nový chléb. 

Ještě i noci jsou jiné, naplněné silnou vůní posečené trávy. V takových chví-
lích jsou hvězdy na dosah ruky a to nám nedá spát. Člověku se chce žít, byl by 
rád, aby léto bylo stále. 

Ano, světlo a život jsou dva hlavní znaky léta. Zem je přímo posedlá rodivou 
vášní. Vše je naplněno životem až po okraj. Léto nám nabízí vidět a cítit více krásy, 
než je jinak v běžném životě. Dovoluje nám stát se romantiky: například toulat se 
bez cíle s bosýma nohama po chladivé rose, pozorovat při tom probouzející se slun-
ce, které plnou silou přináší den plný Boží lásky. Je třeba poslouchat zpěv země. 
Jsou to požehnané chvíle, vhodné na vzpomínání, na sen o budoucnosti, tedy i věč-
nosti, i na důvěrný rozhovor s Bohem. Tyto chvíle činí náš život lehčím a spojují 
harmonii přírody s naším neustále nespokojeným nitrem. 

Ony vlévají pokoj a jistotu o Boží dobrotě, projevující se v mnohých podo-
bách a krásách léta. 

Tady si uvědomujeme, že náš život nemůžeme žít jako partičku šachu, ve 
které je vše spočteno, jako hlavolam, anebo poučku, nebo jen jako zápas, ve 
kterém je vše těžké. Tady prožíváme život jako neustálý svátek, ve kterém se 
projevuje setkání s Bohem, který nás k této kráse povolal. 

Léto má opravdu mnohé projevy krásy a štěstí. Přeji vám, abyste i během 
tohoto léta zažili mnoho krásného a uchovali si tyto vzácné „obrazy“ ve svém 
srdci, vždyť i ony nám dávají sílu žít, důvěřovat a odvahu k novému životu. 

o. Pavel

Farní charita Lysá nad Labem 
Dětské odpoledne na farské zahradě 

24. května připravila Farní charita akci pro děti i dospělé. 
Počasí nám tento rok přálo, a tak jsme po úklidu zahrady připravili pro děti 

soutěže, občerstvení a již tradiční sázení kytiček pro DĚTSKÝ DOMOV 
v Milovicích. Odpoledne jsme zakončili hudebním programem. Této akce se 
zúčastnili také děti s dětského domova. Moc se jim u nás líbilo.   

Děkuji tímto manželům Šípkovým, Olince Čvančarové a Standovi Svobo-
dovi za úklid zahrady, hřiště a okolních prostor, a za zajišťování programu.  

Za pomoc a sponzorování ovocem děkuji Martince Klejchové.   
Děkuji Městu Lysá nad Labem za finanční podporu této akce.   

Za  Farní  charitu v Lysé nad Labem Labutová Jaroslava 
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Ze života farnosti 
Masopustní veselice 21. února 2009 

Sobota večer. Nasněženo v ulicích i zahradách. Kouří se z čerstvého guláše Otce Pavla. Takový 
ohňostroj nepamatují Lysáci ani na Silvestra. (Blesk se pro jistotu schoval raději do stodoly.) 
Standa Svoboda okrášlil zdi herny již na maškarní rej dětí. Přišly dokonce i masky (tak třeba Zlatá 
paní). Oč chladněji bylo v sále a venku, o to tepleji bylo v srdcích všech a v atmosféře slavnostního 
večera. Fara se loučí s masopustem. Na stolech dobrůtky z vlastních zdrojů. Moc nám chutnaly 
sladké hraběnčiny řezy od paní učitelky a …. Cimbálovka Lyského varhaníka a milovického občana 
Honzy Mikuška hrála kus za kusem a my jsme se rádi pokoušeli tancem zaplnit parket. Došlo i na 
společné tance, zpívání a vřelé diskuse.  Je moc dobře, že zavedená tradice Otce Tadeáše stále žije. 

Dagmar Drahovzalová 

Chrámový sbor u sv. Jana Křtitele 

Vážení farníci, protože se tenčí naše řady a rádi bychom dále pokračovali v naší činnosti, 
chceme Vás oslovit s prosbou o pomoc. Hledáme zpěváky pro všechny hlasy, není nutná praxe 
sborového zpívání. Zkoušky máme každé pondělí od 19 do 21 hodin. Pro více informací volejte 
prosím 773 588 314 (Pavel Jílek). Více informací naleznete též na www.chramovysborlysa.cz 

-les- 

Návštěva otce kardinála v Milovicích 
Někdy koncem dubna otec kardinál objevil jedno prázdné místečko ve svém diáři. Jak nám při 

krátké besedě prozradil, přemýšlel, co s tím udělat. V tom stejném okamžiku se jistě někdo modlil 
za požehnání pro naši obec, a tak se stalo, že jsme v jeho diáři zaujali čestné místo mezi kněžskou 
poutí do Sýrie, arcidiecézní poutí na Svatou horu a setkáním s představiteli EU. Pro naše město 
byla návštěva otce kardinála velmi významnou událostí, a to především v duchovním slova smyslu. 
Aktivitami uvnitř farního společenství usilujeme alespoň o zmírnění dopadu rychlého nárůstu 
obyvatelstva, snažíme se vytvářet duchovní zázemí uvnitř společenství i navenek mezi naše přátele 
a další občany města. Ovšem sami na to mnohdy nestačíme, a proto každé povzbuzení, napomenu-
tí i přímluva jsou pro nás velmi hodnotným darem.  

Otec kardinál nám v kázání při mši svaté připomněl, jak je důležité v těžkých chvílích, ale i 
v běžném životě držet se Slova Božího. Také při besedě po mši při malém občerstvení dostali jsme 
od něj mnohá ujištění, že v Božím slově je pravý poklad a posila pro naši práci ve farnosti. Povzbu-
dil nás k jeho četbě a k četbě dalších církevních dokumentů. Potěšil nás i jeho zájem o naši farnost, 
který otec kardinál projevil mimo jiné i důkladným prostudováním našich webových stránek (což 
nás samozřejmě mile překvapilo).  

Návštěva otce kardinála nás, vzhledem k načasování, v dobrém slova smyslu překvapila (vždyť 
jindy musí člověk pozvání dojednávat i půl roku dopředu!). Jeho návštěvou jsme opravdu velice 
poctěni. Ale nejen to, je pro nás důkazem toho, že na nás náš otec arcibiskup myslí a že nás nosí 
v srdci. To je pro nás velkým povzbuzením do všech našich aktivit, do úsilí naše město s boží po-
mocí obnovovat a ujištěním, že nejsme předurčeni rozkladu, ale požehnání. 

Bohu díky za léta služby otce kardinála. Nejen při příležitosti jeho nedávných narozenin mu 
vyprošujeme mnoho zdraví a Božího požehnání do dalších let jeho života. 

Dája Zikánová
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Napsali jste nám 
Cesta 

Chtěla bych Vám napsat, že máme v Litoli spolčo každou neděli od 17hod. Modlíme se za naše 
rodiny a bližní, když je někdo nemocný nebo v nemocnici, nebo má problémy, za zemřelé atd. Něco 
si přečteme. Je pořád za co nebo za koho se modlit. Většinou jsme starší, ale může přijít kdokoliv. 
Každý modlitbu potřebuje a kdo tvrdí, že ne, lže sám sobě. 

V Litoli máme nově opravenou kapličku, kde se v květnu scházíme na májové modlitby každý 
den a pak na poutní mše nebo příležitostné mše. 

Lidé mi někdy připadají čím dál smutnější. Málo se radují, smějí. Je víc bolesti, zloby, závisti, 
křiku, někteří zase neumí vzít ani žert, všechno berou moc vážně. Nescházejí se, není čas, je třeba 
stále shánět peníze. I za roboty měli lidé málo peněz, a přesto se scházeli a tíhli k sobě. Když bylo 
zle, tak si pomáhali a drželi pospolu. Myslím si, že lidé brali život více srdcem (vírou). Brali vážně 
to, co říkali. My dnes děláme křížky, ale uvědomujeme si vůbec, co to znamená? Je to přeci zname-
ní toho, že otevírám rozum, ústa i srdce pro tvé slovo Bože. Proč se rozmýšlíme při podání ruky? 
Vždyť podání ruky je znamení pokoje pro druhé. Je to přeci znamení bratrské lásky. Co když Pán 
poslal vedle mě toho člověka, aby vyzkoušel moji víru, lásku a pokoru. Prosím o moudrost, víru a 
lásku. Ať máme více pokorných a moudrých lidí. 

Četla jsem v jednom časopise zesměšňování desatera a modlitby Otče náš. Tak hrozným způ-
sobem, že jsem z toho měla až husí kůži. Lidé se snad přestali bát Boha, nebojí se brát Boží jméno 
nadarmo a ani si to neuvědomují. Z desatera dodržují jen to, co je nestojí žádné oběti. A proč sed-
mý den pracují? Chtějí snad dokázat víc než Bůh, když nám říkal, abychom odpočívali a sám sed-
mý den odpočíval. Vždyť když si neodpočineme, jsme pak podráždění, unavení a nic není požeh-
naného. Bez Božího požehnání, marné lidské namáhání. Ale máme stále čas se obrátit a modlit se. 
Modlitba mě ještě nikdy nezklamala. Vždy mi pomohla v těch nejtěžších chvílích i v radostech. 
Děkuji za vše i za to, že jsem se probudila a prožila hezký a plodný pracovní den. 

Hana Lompartová 

 

Cesta pokoje 

Předběhnout tě mohou jiní, úspěchem jim přej. 
Předběhne-li Tě někdo v konání, dobra svědomí se ptej. 
Jsi-li dál než ostatní, nezvedej hlavu výš,  
pokorně poděkuj Pánu, že naslouchat mu smíš. 
 
Četla jsem, jak v nějakém kostele přišli maskovaní muži, že zastřelí všechny věřící, nevěřící 

mohou odejít. Zůstalo 12 lidí. Ten muž s maskou řekl: „Pane faráři, teď můžete sloužit mši. Teď tu 
zůstali Ti, kdo opravdu věří.“  

Přeji nám, abychom byli všichni opravdu věřící. Moc bych nám přála, abychom uměli odpouš-
tět srdcem a ne jen rozumem. Kéž jsme jako bratři a sestry. Kéž nám k tomu dopomáhá Bůh. 

Hana Lompartová 
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Oznamy – Lysá nad Labem
Velká oznamka 

19. 6. pátek 
� Od 20 hodin se koná tradiční farní veselice ve far-

ním klubu. 

21. 6. neděle   
� V 9.30 hodin poutní mše  

29. 8. sobota   
� Zveme všechny na koncert, který se bude konat 

během ŠPORKOVSKÝCH SLAVNOSTÍ v kostele 
sv. Jana Křtitele. Vystoupí plzeňský dechový kvar-
tet, jehož členem je Filip Masařík z Lysé nad Labem 

Malá oznamka  
� Katecheze pro dospělé, biblická setkání a nábožen-

ství se během prázdnin nekonají 
� Každou neděli se schází společenství rodin od 

17hod v Litoli u Lompartů. Jste srdečně zváni ke 
společným modlitbám. 

� 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.

 

Oznamy – Milovice
Velká oznamka 

7. 6. neděle  
� Touto nedělí počínaje je možné vyzvednout si 

v kostele přihlášky na náboženství pro školní rok 
2009/2010. Jedná se o výuku probíhající 
v Milovicích! Informace na tel: 733 385 546 

21. 6. neděle  
� od 15 hodin oslava zakončení školního roku a 

svátku všech otců na farní zahradě v Milovicích. 
Všichni jste srdečně zváni. Přineste si dle chuti 
uzeninu na opékání 

21. – 23. 8. víkend 
� Víkend pro ministranty vedený o. Jaroslavem Mike-

šem. Přihlásit se můžete do konce června!!!  VY-
HRAZENO PRO MINISTRANTY! Přihlašovat se 
můžete na mail: farnicimilovice@atlas.cz ne-
bo na tel: 733 385 546 

Malá oznamka 
� O prázdninách budou aktivity farnosti omezené. 

Nebudou pravidelná setkávání třetí neděli v měsíci 
ani nedělní modlitební večery u Žďárských. Přesto 
věříme, že můžeme tvořit společenství i „na dálku“ 
a prosíme o vzájemné modlitby. Děkujeme. 

� PŘEJEME MNOHO KRÁSNÝCH ZÁŽITKŮ O 
PRÁZDNINÁCH A TĚŠÍME SE NA SETKÁ-
VÁNÍ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE! 

� 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 fóru farní-
ků v Google group, kde jsou vždy nejaktuálnější 
zprávy z Milovické farnosti, přihlaste se na 
m.radoch@seznam.cz. 

Proč nám nikdo nepíše? 

Jako redakční „radová“ bych Vám ráda napsala pár slov, poprosila Vás o pomoc. V naší farnosti 
Lysá nad Labem se rozšiřuje nemoc zvaná „nezájem“. Zkusme společně najít lék. Co nás spojuje? 
Zkusme prosím najít společný cíl hledání Boha. Zkusme společně obohatit jedni druhé třeba i tím, 
že napíšeme pár vět, například mailem lenka.sipkova2006(zavináč)volny.cz, kde bude vaše zkuše-
nost s Bohem. Podělte se o radosti na vaší cestě k Bohu nebo o starost, o trápení, o bloudění. I to 
může druhému usnadnit hledání Boha, hledání své cesty na křižovatce. Pomozte mi, ať náš časopis 
není jen oznamka. Díky Vám všem. Modlím se za naše cesty k Bohu. 

-les- 
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