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Marie a my 
Možná jste si milí přátelé všimli, že vlajka Evropského společenství má 12 

zlatých hvězd na tmavomodrém základu. Když se člověk ptá, co symbolizuje 
těch dvanáct hvězd, naráží na různé odpovědi. Mnozí reagují pokrčením ra-
men. Druzí míní, že proto, že EU vznikalo z 12 států 
Mnozí víte, že původ této vlajky sahá do doby 2. světové války. Paul Levi, 

Belgičan židovského původu, viděl jet v Lovenu železniční vlaky, ve kterých 
odtransportovalo gestapo Židy na Východ. V tom čase složil přísahu, že když 
přežije válku, stane se křesťanem. Skutečně se tak i stalo. Po válce konvertoval 
ke katolictví. 
Když se 5 května 1949 zakládala v Londýně Evropská rada, Paul Levi se 

stal vedoucím kulturního oddělení této instituce. O šest let později se diskuto-
valo o tom, jaká bude podoba členské vlajky rady společenství. Všechny návrhy, 
ve kterých byl kříž, byly socialisty jako příliš křesťanské zamítnuty. Jednoho 
dne se procházel Levi a zastavil se u sochy panny Marie s věncem hvězd. Osvět-
leny sluncem zářily hvězdy před modrým nebem. Levi tehdy vyhledal hraběte 
Benevenutiho, benátského křesťanského demokrata, v tom čase generálního 
sekretáře evropské Rady a poradil mu, aby navrhl 12 hvězd na modrém pod-
kladu jako základ motivu evropské vlajky a to se akceptovalo.  
A tak je dodnes okrasou evropského společenství vlajka z Mariiným hvězd-

ným věncem. Jistě se na tuto událost zapomnělo, ale Evropa i celý svět by ne-
měli zapomenout, že Boží Matka může velice aktuálně oslovit i dnešního člově-
ka. Hodnoty, pro které žila tato skromná žena z Nazaretu, mohou být skutečně 
obohacením každého, kdo hledá smysl svého života. 
Celý měsíc říjen bude zasvěcen modlitbě lásky – modlitbě sv. růžence, který 

nás učí kráčet cestou Matky Boží. Když se totiž díváme skrze tuto modlitbu na 
Marii, díváme se s ní na Boha. Zároveň se skrze modlitbu Bůh dívá na nás. A co 
se stane, když se na někoho dívá Pán? To vidíme na Marii. I když v podmínkách 
Nazaretu, stává se člověkem, který má perspektivu. Mariin pohled jde nad 
jejím životem, jak to vyzpívala v Magnifikat. 
Stává se nám, že nás někdy tísní atmosféra každodenního života. To kaž-

dodenní, ten konkrétní každý den, konkrétní úkol. Když je ale v naší blízkosti 
milující člověk, tu se rozšiřuje pohled ze všedního každodenního k velkému, k 
široké perspektivě. Když spolu mluví matka s dcerou důvěrně, když si manželé 
vzájemně pomůžou, když manžel neopustí v těžkostech – nezmizí každoden-
nost života, zůstávají „kameny na cestě“, ale vstupuje do našeho života něco 
nového, obohacujícího. To je lidská zkušenost.  
Víra v Boha dává životu novou šířku i hloubku. Otevírá možnosti, které se 

nedají získat jiným způsobem. Víra, odpověď na Boží slovo, dávala Marii sílu a 
světlo jít správným směrem života. Zůstaňme tedy v blízkosti naší Matky. Roz-
mlouvejme s ní i prostřednictvím modlitby svatého růžence. Obohatíme tak 
svůj život i svět kolem nás. 

o. Pavel  
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Ze života farnosti 
ZVEME LYSOU NA VEČEŘI!

Pravděpodobně si vzpomínáte, že loni na podzim v naší farnosti probíhal poprvé kurz 
Alfa. Kurz byl tehdy určen především pro vás, farníky. Ti, kteří se ho zúčastnili, vědí, že 
jde o 11 večerů, které dávají lidem příležitost pochopit nejdůležitější prvky křesťanské 
víry, jako je osoba Ježíše Krista, modlitba, Bible nebo Duch Svatý.  Letos chceme na kurz 
pozvat lidi nevěřící, hledající, zkrátka stojící mimo církev.  

Co jsou to kurzy Alfa? 
Zdá se vám, že je těžké se s ostatními 

lidmi o naší víře bavit? Na kurzech Alfa to 
problém není. Jsou postaveny tak, aby ne-
násilnou formou sdělily to nejpodstatnější 
z křesťanství komukoliv, kdo přijde.  

Každý večer začíná společnou večeří, 
při které mají hosté příležitost vzájemně se 
seznámit.  Pak mají několikaminutový 
prostor hudební chvály a po nich následuje 
promluva na zvolené téma. Nejde o sucho-
párné přednášky plné nesrozumitelné teo-
logie; na kurzech má své místo smích a 
humor, které prolamují bariéry mezi lidmi 
a umožňují, aby si všichni společně odpoči-
nuli.  

Poslední a nejpodstatnější část večera 
následuje hned po promluvě – účastníci 
mají možnost bavit se spolu při kávě a 
moučníku o tématu promluvy (v malých 
přibližně 10členných skupinkách). Každý 
může říct svůj názor s jistotou, že ho ostat-
ní budou respektovat, ale nikdo není nucen 
mluvit. Platí zásada, že kdokoli se smí na 
cokoli zeptat. Na Alfě není žádná otázka 
považována za příliš jednoduchou nebo 
nemístnou.  

Dnes kurzy Alfa probíhají ve 163 zemích světa s podporou všech křesťanských církví a 
absolvovalo je více než 13 milionů lidí. 

Kromě 11 večerních čtvrtečních setkání 24. 9. – 3. 12. se v rámci kurzu uskuteční, jak 
je obvyklé, také víkendový pobyt mimo Lysou nad Labem 7. – 8. 11., který bude tématicky 
zaměřený na působení Ducha Svatého.  

Koho zvát a kam? 
Proto se nebojte a pozvěte na úvodní večeři 24. 9. v 19 hodin ve školní jídelně Eurest 

své přátele, příbuzné, kolegy – každého, kdo by mohl mít zájem dovědět se o křesťanství 
něco více.  

Budeme rádi, když se hosté přihlásí na tel. čísle 606 688 912 nebo e-mailem na adresu 
petr.proksa@email.cz, nejméně 2 dny předem, abychom mohli připravit správný počet 
večeří. Děkujeme! 

Pokud jste se již loni kurzu účastnili, samozřejmě jste vítáni, lepší ale bude, když s se-
bou přivedete někoho, komu byste chtěli sdělit, co je podstatou křesťanství.  

Kurz je zdarma (je hrazen sponzory), ale dobrovolné příspěvky na společné jídlo jsou, samo-
zřejmě, vítány.
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Témata a termíny setkání pro kurz Alfa - podzim 2009 
čtvrtek 24. 9. Jde v životě ještě o víc? (úvodní setkání) 
čtvrtek 1. 10. Kdo je to Ježíš? 
čtvrtek 8. 10.  Proč Ježíš zemřel? 
čtvrtek  15. 10. Jak si mohu být jist svou vírou? 
čtvrtek  22. 10. Proč a jak se modlit? 
čtvrtek  29. 10. Proč a jak číst Bibli? 
čtvrtek 5. 11. Jak nás Bůh vede? 
víkend  7. – 8. 11. Kdo je to Duch svatý? Co svatý Duch dělá? Jak můžeme být napl-

něni Duchem? Jak prožít zbytek života co nejlépe? 
čtvrtek  12. 11. Jak odolat zlému? 
čtvrtek  19. 11. Proč a jak mluvit s druhými lidmi o víře?  
čtvrtek  26. 11. Uzdravuje Bůh i dnes?  
čtvrtek  3. 12. A co církev?  

S výjimkou víkendu, bude celý kurz probíhat ve školní jídelně Eurest, Komenského 1534 
(vchod z ulice Veleslavínova), v Lysé nad Labem. 

Připojte se k modlitbě 
Podpořte běh tohoto kurzu modlitbou – čas pro společnou modlitbu je každou středu ve 21 

hod (poprvé od středy 23. září do středy 2. prosince). Za tímto účelem se nebudeme scházet, 
budeme se modlit doma nebo tam, kde zrovna budeme. 

Děkujeme otci Pavlovi za podporu tohoto projektu; za odsloužení nedělní mše sv. 20. září 
v 9.30 v Lysé nad Labem za úspěch kurzu. 

Za organizační tým kurzu Alfa 
Petr Prokša a Vít Zajac 

 

Pomoc při opravách fary 

Milovická fara a přilehlá zahrada od roku 
2005 pomalu začíná sloužit farnosti. Vzhle-
dem k tomu, že jsme v opravách fary odkázáni 
na své vlastní zdroje, jak finanční, tak na dob-
rovolné brigádníky, obracíme se na vás všech-
ny s žádostí o pomoc. Byli bychom rádi, kdyby 
do zimy fungovala tzv. třináctá komnata 
(místnost setkávání, klubovna pro náctileté, 
knihovna…) a k tomu je potřeba položit novou 
podlahu nainstalovat krbová nebo podobná 
kamna a vymalovat.  Prosíme tedy o pomoc 
zvláště ty, kteří mají nějaké zednické, či podla-

hářské zkušenosti nebo kontakty. Termíny 
brigád jsou pravidelně vyhlašovány týden až 
čtrnáct dní před akcí na fóru milovické farnosti 
i na webu.  
Pokud byste rádi podpořili toto dílo i fi-

nančně, můžete přispět částkou na účet lyské 
farnosti a ve zprávě pro příjemce uveďte „na 
opravu fary v Milovicích“. 
Kdo byste chtěli jakýmkoliv způsobem při-

spět ke společnému dílu, informujte se u pana 
faráře nebo u pastorační asistentky D. Zikánové. 

Dája Zikánová  

Napsali jste nám 
Příběh 

Moc se mi líbila povídka o hřebíkách. Jak syn si vybíjel vztek na kamarádech, buď slovně nebo 
fyzicky. Otec mu jednou řekl, až se budeš jednou zase na někoho hněvat, vezmi  hřebík a zatluč ho 
do dřevěného plotu. Začal to dělat a někdy bylo 7 hřebíků jindy 5 atd. Ale už nikomu neubližoval. 
Když měl celkem zatlučeno 36 hřebíků, přišel k otci a řekl mu, že už nikomu neubližuje. Otec mu 
řekl, že když dokáže zkrotit svůj hněv, může vytáhnout 1 hřebík. Přišel den, kdy vytáhl poslední 
hřebík a přišel se otci pochlubit. Ten ho opravdu pochválil, ale vzal ho sebou k plotu a povídá. Vidíš 
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ty díry po těch hřebíkách, tak je to i se srdcem těch, kterým ubližuješ. Když někomu ublížíš, jen 
těžko se to hojí. Syn si to vzal k srdci a vždy si rozmyslel své jednání a v dospělosti se stal knězem. 

Hana Lompartová 

Prosba 
Ježíš dostal nespočet ran a trpěl za nás. Modleme se, aby to utrpení nebylo zbytečné. Zahřej 

naše srdce, které je někdy vzdálené v dnešním shonu. Prosme matku Ježíše, ať vycítíme pravý smy-
sl kříže, ať září v naší modlitbě jak plamen svíce, kterou zapálili při našem křtu. Jak přísaha při 
manželském slibu. V těžkostech i v radostech nedej, abych se od tebe odloučil, budu tě chválit a 
velebit na věky věků amen. 

Hana Lompartová 

Oznamy – Lysá nad Labem  
Velká oznamka 

27. 9. neděle 

� Od 13 hodin se koná tradiční poutní mše u kapličky 
v Byšičkách. Všichni jste srdečně zváni. 

28. 9. pondělí   

� Autobus na mši svatou do Staré Boleslavi bude 
přistaven u kostela v Lysé n. L. v 7 hod. Mše svatá je 
pak v 9.30. 

1. 11. neděle 

� V 15 hod jste zváni na dušičkovou pobožnost na 
hřbitově v Lysé n. L.  

Malá oznamka  

� Každou středu v 16 hod se koná náboženství pro děti 
na faře v Lysé n. L. Náboženství vede pan Zoubek. 

� Katecheze pro dospělé budou upřesněny na ná-
stěnce před kostelem. 

� 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 

3. 10. sobota  

� Od 9 hod se koná brigáda na faře a farní zahradě. 
Jedná se o zednické práce, vyklízení hospodářských 
budov, na zahradě výsadba živého plotu.  

16. – 18. 10. víkend  

� Víkendový pobyt v Chotěborkách pro školáky od 
3. ročníku ZŠ. 

28. 10. středa 

� Den otevřeného kostela sv. Kateřiny Alexandrijské. 
Kostel bude otevřen odpoledne od 14 do 17hod. 

1. 11. neděle 

� Zveme všechny od 14 hod na dušičkovou pobož-
nost na občanském hřbitově v Milovicích v Zahrad-
ní ulici. 

21. – 22. 11. víkend  

� Zveme všechny na oslavy sv. Kateřiny Alexandrij-
ské. Koncert k této příležitosti je v jednání. 

Malá oznamka 

� Říjen – měsíc panny Marie, nedělní modliby růžen-
ce od 18 hod: 
–  4.  10. Radostný 
–  11. 10. Světla 
–  18. 10. Bolestný 
–  25. 10. Slavný 

� 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.   
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